
Kế toán – Kiểm toán – Tài chính
““- Mở rộng các cơ hội nghề nghiệp

- Ứng dụng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp  

- Sẵn sàng cho các chương trình đào tạo

chứng chỉ chuyên môn quốc tế



Phương pháp giảng dạy
Cô đọng, logic và mang tính ứng dụng 

cao để đảm bảo học viên vận dụng 

tiếng Anh chuyên ngành một cách 

chuyên nghiệp vào thực tế công việc.

Môi trường học
Sôi động, trang thiết bị tiện ích, số 

lượng học viên giới hạn giúp học 

viên tiếp thu tốt, tương tác hiệu quả 

đem đến kết quả học tập cao.

Giảng viên
Là chuyên gia trong ngành Kiểm toán, 

Tài chính và Kế toán, có nhiều năm

kinh nghiệm giảng dạy, sở hữu nhiều

chứng chỉ chuyên môn quốc tế và

nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại

Big4  và các tập đoàn đa quốc gia.

Nội dung khóa học kết hợp giữa việc ứng dụng thuật ngữ tiếng Anh trong môi trường thực tế

và kiến thức chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư… sẽ mang lại sự tự tin cũng

như mở rộng và phát triển cơ hội nghề nghiệp cho mỗi học viên.

Cung cấp kiến thức và hệ thống hóa kỹ năng

sử dụng thuật ngữ chuyên ngành bao gồm:

Tài chính, Kế toán và Thuế - 4 buổi

Kiểm toán - 2 buổi

Ngân hàng và Đầu tư - 2 buổi

Củng cố và nâng cao kỹ năng viết trong môi 

trường làm việc chuyên nghiệp:

Kỹ năng viết chuyên nghiệp (email & báo

cáo) - 2 buổi

Chương trình đào tạo
Khác biệt với các khóa học Tiếng Anh 

thông thường, chương trình được được 

thiết kế nhằm trang bị kiến thức Tiếng 

Anh chuyên ngành thực tiễn và chuyên 

nghiệp, ứng dụng hiệu quả vào các vị trí 

công việc trong lĩnh vực Tài chính, Kế 

toán, Kiểm toán và Ngân hàng. 

Là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kiểm toán, 

Tài chính và Kế toán với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm quản lý tại các công ty 

kiểm toán lớn (Big 4), các định chế tài chính và tập đoàn đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam .

Khóa học được thiết kế nhằm nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh chuyên ngành và trang bị

kiến thức cần thiết hỗ trợ quá trình học các chứng chỉ chuyên môn như như ACCA, FIA, CFA, 

CIMA… cho các sinh viên khởi đầu và nhân viên mong muốn thành công trong lĩnh vực tài

chính, kế toán, ngân hàng.
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