
KIP - Bài kiểm tra kỹ năng thực hành kế toán, thuế
GIẢI  PHÁP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KẾ TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO!

Đánh giá khả năng thực 
 tế của ứng viên!

VIETNAM

Làm thế nào để tuyển được kế toán - nhân tố quan
trọng nhất trong hệ thống quản lý rủi ro kế toán, thuế?
Bạn có gặp khó khăn khi tuyển dụng?

Công ty:　Manabox Vietnam Co., Ltd.,　
Điện thoại：　0432 123 450 
Địa chỉ：7th Fl, Indochina Plaza , 241 Xuan Thuy str, Cau Giay district, Hanoi 

kip@manabox.co.jp Hãy liên hệ với chúng tôi 
Tìm kiếm   

Kip đưa ra kết quả đánh giá toàn diện cho người 
tham gia, chi tiết cho từng phần công việc kế 
toán, thuế. 

Kết quả đánh giá của kip

Nội dung của KIP cung cấp cái nhìn tổng quát
về quy trình kế toán cũng như mối quan hệ
giữa kế toán và thuế

Thể hiện một quy trình tổng thể: 

Kip là bài kiểm tra dạng tình huống- mô 
phỏng lại các công việc thông thường
của một kế toán, thuế dựa trên chứng
từ thực tế

Mô phỏng thực tế

vẫn không có thông tin đáng tin cậy về khả năng
thực tế của ứng viên

Điều gì làm kip trở nên khác biệt?

　　　Thông tin chung về kip

　  Mức phí 

Phạm vi

Ngôn ngữ

Địa điểm

Tiếng việt

Văn phòng Manabox tại Hà Nội
Chúng tôi sẽ tính phí đi lại nếu tổ chức tại công ty bạn

       Kế toán trưởng

Kế toán tổng hợp

　

Kế toán phần hành

Cấp độ kinh nghiệm Mức phí/thời gian kiểm tra

3.000.000 VND/1h30

2.500.000 VND/2h

2.000.000 VND/1h30
Hiệu  quả sẽ tốt nhất nếu bạn kết hợp với dịch vụ hỗ trợ phỏng vấn của chúng tôi 

      Tiết kiệm chi phí tuyển dụng cho bạn
       bằng cách cung cấp cơ sở đáng tin cậy để
       đánh giá sự phù hợp của ứng viên với vị
       trí tuyển dụng
       Cung cấp thông tin so sánh về năng
       lực của ứng viên so với thị trường
       dựa trên kết quả thống kê của kip  

Tại sao nên sử dụng kip?

GOOD!

Chúng t
ôi có

dịch vụ hỗ trợ

phỏng vấn bởi

kế toán c
huyên

       ngh
iệp

    Mất thời gian để kiểm tra hồ sơ ứng viên nhưng 

                
Ứng viên thể hiện rất tốt trong phỏng vấn, 
nhưng khi làm thực tế lại không đáp ứng được
yêu cầu công việc

Chi phí cho công ty HR thường rất cao 
nhưng họ chỉ giới thiệu được ứng viên, 
không kiểm tra được kỹ năng thực tế

Kế toán, thuế Việt Nam

Bài kiểm tra kỹ năng kế toán thuế


