FTMS HÀ NỘI - GIẢNG VIÊN
Khóa học “Chuẩn bị cho tuyển dụng PE”
Kỳ khai giảng tháng 12, 2018
Thầy Nguyễn Văn Nam
ACCA
(PWC Việt Nam)
"Thầy Nguyễn Văn Nam tốt nghiệp Xuất sắc khoa Kiểm toán, Học viện Tài chính. Thầy đã
hoàn thành xong chương trình ACCA trong vòng 18 tháng và hiện tại là hội viên của của Hiệp
hội Kế toán công chứng Anh (ACCA).
Cho tới nay, thầy đã có 4 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận kiểm toán của Công ty TNHH
PwC Việt Nam. Tại PwC, thầy đã tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán cho nhiều khách hàng
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như các Công ty TNHH Samsung Engineering Viêt Nam, Tập
đoàn may mặc Texhong Việt Nam, Công ty TNHH Kinh Đô, Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ
Long và Công ty TNHH Worldquant Việt Nam... Ngoài ra, thầy cũng tham gia vào các dự án
rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và các dư án thẩm định giá cho các doanh nghiệp.
Với nền tảng kiến thức vững chắc, kinh nghiệm thực tiễn trong nghề kiểm toán cùng với sự
nhiệt huyết của mình, thầy rất hy vọng mang đến những bài học bổ ích và những chia sẻ kinh
nghiệm thực tế để các bạn học viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi tuyển dụng.”

CÔ LÊ THỊ THẢO– Học phần Thuế
Hội viên ACCA, CPA
(KPMG Việt Nam)
Cô Lê Thị Thảo là hội viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA và thành viên dự bị của
CPA Úc.
Cô đã có 5 năm công tác và hiện đang là Tax Assistant Manager của một trong các công ty
thuộc Big 4 Việt Nam. Với rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các khách hàng trong nhiều lĩnh
vực chủ yếu bao gồm tài chính ngân hàng, bất động sản, sản xuất, thương mại, công nghệ thông
tin và phụ trách nhiều mảng công việc về thuế.
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Cô Thảo sẽ chia sẻ với học viên các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn một cách dễ hiểu, giúp
học viên nắm rõ hệ thống thuế của Việt nam và có thể vận dụng các kiến thức đã học và thành
công trong các kỳ thi quan trọng về thuế

CÔ NGUYỄN HẢI VÂN – Học phần Hướng dẫn kỹ năng viết CV và phỏng vấn
Ex-HR, KPMG
Head of Human Resources SmartOSC
Cô Nguyễn Hải Vân tốt nghiệp xuất sắc khoa Kinh tế, Đại học Ngoại Thương và nhận bằng
Thạc sĩ Quản lý tại Đại học Southern Leyte State.
Cô đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Human Resources tại KPMG Việt Nam và
hiện tại cô giữ vai trò Head of Human Resource tại SmartOSC. Với bề dày kinh nghiệm quản
lý và giảng dạy kỹ năng quản lý và kỹ năng mềm cho cán bộ n, cô sẽ chia sẻ cho học viên
cách áp dụng kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc hiệu quả trong tuyển dụng.
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