
 Tên chương trình : Cơ hội & Lộ trình đến với "Dream Job" trong lĩnh vực Kế Kiểm - Tài Chính

 Mục đích chương trình: 

 Thành phần tham gia: 

1. Nhà trường

2. Trung tâm IAP & Khách mời

_Bà Nguyễn Thị Hoài Phượng - Trưởng phòng Marketing 

3. Sinh viên Khối ngành Kế Toán - Kiểm Toán - Tài Chính, ĐH Công Nghiệp TP.HCM

_ Đối tượng: sinh viên chuyên ngành Kế Toán - Kiểm Toán - Tài Chính & các bạn sinh viên quan tâm đến các 

chứng chỉ hành nghề quốc tế về lĩnh vực Kế Toán - Kiểm Toán - Tài Chính

_ Mục tiêu: 300 bạn

_Bà Trần Thị Hải Vân 

  + Hội viên Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA)

  + Hội viên Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ (IIA)

  + Hơn 18 năm kinh nghiệm giảng dạy & tư vấn trong lĩnh vực Kế Toán - Kiểm Toán - Tài Chính cho các 

tập đoàn lớn, lãnh đạo của các doanh nghiệp

_Bà Huỳnh Diễm My

+ Công tác tại phòng Tài chính và kiểm soát (Finance and Control) - Ngân Hàng BNP - Paribas (Pháp)

+ Cựu Kiểm toán viên - Công ty Kiểm toán EY (Big4)

Những năm gần đây, tình trạng sinh viên ra trường không tìm được việc làm hoặc tỷ lệ sinh viên không làm đúng ngành nghề chuyên môn đã

được đào tạo ngày một gia tăng đáng kể. Ngay cả những sinh viên của một số chuyên ngành từng được xem là “đắt hàng” nhất như Ngân Hàng 

– Tài chính – Kế toán – Kiểm toán cũng phải “lao đao” tìm việc. Vậy nguyên nhân của những vấn đề trên là do đâu? Có phải sinh viên chưa

bắt kịp với xu hướng phát triển mới của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay? Buổi hội thảo sẽ giúp sinh viên nắm được xu hướng phát triển

của nghề để từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất đón đầu thị trường. Ngoài ra buổi hội thảo sẽ chia sẻ “Bí quyết để có lộ trình học tập và định

hướng nghề nghiệp đúng đắn, có cơ hội làm việc tại các công ty Kiểm toán thuộc Big4, các ngân hàng & công ty nước ngoài với mức

lương ngàn USD”

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM



Hình thức: Hội thảo Online (Microsoft Teams)

Thời gian: Ngày 04/09/2021

Thời lượng: 2h - 2.5h

Dự kiến nội dung

Trường Nội dung dự kiến Thời gian

Trường ĐH Công Nghiệp 

TP.HCM

- Nội dung buổi hội thảo: gồm 3 phần:

 # Phần 1:

 + Chia sẻ Tổng quan lộ trình phát triển của nghề Kế toán – Kiểm toán – Tài chính 

phù hợp với xu thế hiện nay (Sự phát triển của nghề qua từng cấp bậc, môi trường 

làm việc, mức lương của các vị trí, các công việc được gọi là “dream job”…)

 + Chia sẻ về Kiến thức & Kỹ năng mềm sinh viên cần chuẩn bị để đáp ứng yêu 

cầu của nhà tuyển dụng

 + Giới thiệu giá trị bằng cấp & cơ hội nghề nghiệp với chứng chỉ FIA – ACCA

# Phần 2: 

 + Chia sẻ về những trải nghiệm thực tế & bí quyết thành công trong nghề

 (Môi trường làm việc, những khó khăn, thuận lợi & kinh nghiệm ứng tuyển và làm 

việc tại Big4 cũng như các ngân hàng & công ty nước ngoài)

# Phần 3: 

 + Q&A

 + Giới thiệu chương trình học bổng FIA – ACCA tại trung tâm IAP

 + Bốc thăm nhận quà

9:00 - 11:00 ngày 04/09/2021

2. Khung chương trình

STT Nội dung Thời lượng

1 Điểm danh sinh viên 15 phút

2 MC giới thiệu chương trình 5 phút



3 Phát biểu từ đại diện lãnh đạo Nhà trường 5 phút

4 Phần chia sẻ từ IAP & các khách mời 2 tiếng

5 Đại diện Nhà trường tổng kết chương trình 5 phút

Tổng 2 tiếng 15 phút

3. Các công việc cần triển khai

STT Nội dung Bên phụ trách

1 Thống nhất nội dung, thời gian diễn ra chương trình Như, chị Giang

2 Bố trí MC dẫn dắt NT.Dương

3 Tạo poster đăng ký và truyền thông mời sinh viên tham gia Như, chị Giang

5 Xin cấp tài khoản zoom có lisence Nhà trường

6 Slide chia sẻ Như

7 Chia sẻ đến sinh viên Link tham dự Như

8 Chuẩn bị nội dung chia sẻ của Diễn giả Như

9 Chạy thử chương trình Nhà trường




