
Địa chỉ dạy nghề sửa chữa ô tô cơ bản cấp tốc
uy tín chuyên nghiệp HCM

Trung tâm đào tạo học nghề sửa chữa xe ô tô uy tín

tại TPHCM

Dịch vụ dạy học nghề sửa chữa ô tô cơ

bản Hồ Chí Minh - Tìm chỗ dạy học nghề

chăm sóc ô tô chuyên sâu tại Hồ Chí

Minh

Hồ CHí MINH, QUậN 7, VIệT NAM, May

9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Đứng

trước thị trường Việt Nam đầy tiềm

năng, nhu cầu lao động của các ngành

liên quan đến lĩnh vực sửa chữa, bảo

dưỡng, lắp ráp ô tô đều tăng đáng kể

trong 5 năm gần đây, đặc biệt là học

nghề sửa chữa ô tô tăng mạnh mẽ.

Hiện tại, Trung tâm Đào tạo Thực hành

kỹ thuật ô tô Thanh Phong Auto mở các

chương trình đào tạo các nghề sửa

chữa ô tô HOT (từ cơ bản đến chuyên

sâu) và có xu hướng tuyển dụng nhiều.

Chúng tôi đang tuyển sinh học viên cho các khóa đào tạo nghề ô tô (số lượng: 11-25 sinh viên/

lớp). Mời tham khảo tiếp về Trung tâm và khóa học tại Thanh Phong Auto.

Về Trung Tâm Đào Tạo Thực hành Kỹ Thuật Ô Tô Thanh Phong Auto

Công ty TNHH MTV Thanh Phong Auto cùng hợp tác với trường Đại học Bách Khoa – Đại học

Quốc gia Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Đào tạo Thực hành kỹ thuật ô tô Thanh Phong Auto

vào ngày 9/1/2021.

Dựa trên cơ sở nguồn lực chuyên môn mạnh sẵn có, hai đơn vị tiến hành hợp tác toàn diện về

các mặt:

+ Đào tạo phát triển nguồn lực trong lĩnh vực ô tô.

+ Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ .

+ Hỗ trợ cấp phát học bổng cho học viên xuất sắc. 
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Buổi Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại Học Bách

Khoa – Khoa Kỹ Thuật Giao Thông và Thanh Phong

Auto (Ngày 09/01/2021)

Sau quá trình tìm hiểu nhu cầu thị

trường, chương trình đào tạo được

Trung tâm Đào tạo Thực hành kỹ thuật

ô tô Thanh Phong Auto tung ra 5 khóa

học chính: 

+ Khóa học Bảo dưỡng ô tô cơ bản.

+ Khóa học cố vấn dịch vụ ô tô.

+ Khóa học sửa chữa hộp số tự động ô

tô.

+ Khóa học chẩn đoán điện – điện tử ô

tô.

+ Khóa học Tiếng anh chuyên ngành ô

tô. 

Giáo trình đào tạo được biên soạn dựa

theo các nguồn: Tài liệu hãng, tài liệu

ASE, bộ môn ô tô – Đại học Bách Khoa,

kinh nghiệm của kỹ thuật viên Thanh Phong Auto. Quá trình đào tạo được thực hiện bởi giảng

viên các trường đại học danh tiếng trên địa bàn TP HCM và kỹ thuật viên Thanh Phong Auto.

Tại Sao Bạn Nên Học Nghề Sữa Chữa Ô Tô Tại Trung Tâm Đào Tạo Thực Hành Kỹ Thuật Ô Tô

Thanh Phong Auto?

1./ Cơ sở vật chất khang trang

Trung tâm Đào tạo Thực hành kỹ thuật ô tô Thanh Phong Auto có cơ sở vật chất phục vụ cho cả

học lý thuyết và thực hành:

Lớp học đầy đủ tiện nghi với bàn ghế, máy chiếu, điều hòa… tạo không gian thoải mái học tập.

Thiết bị, dụng cụ thực hành đầy đủ.

Garage ô tô (sử dụng của Thanh Phong Auto) rộng rãi, hỗ trợ tối đa các giờ học thực tiễn. 

2./ Chất lượng đào tạo đảm bảo

Chương trình đào tạo được biên soạn dựa trên tài liệu chính thống, thực tiễn công việc bởi đội

ngũ giảng viên trình độ cao của Đại học Bách Khoa và kỹ thuật viên của Thanh Phong Auto. Do

đó, lộ trình đào tạo đảm bảo những yếu tố sau:

Kiến thức chính xác, đầy đủ và cập nhật. 

Chương trình đào tạo khoa học, dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Song song đào tạo lý thuyết và thực hành – sau tốt nghiệp đảm bảo kỹ năng nghề thành thạo.

Lớp học số lượng vừa phải, từ 11 -25 người nên trao đổi, tương tác giữa học viên và giảng viên

diễn ra thuận lợi hơn.



3./ Học phí cạnh tranh

Trung tâm Đào tạo Thực hành kỹ thuật ô tô Thanh Phong Auto mang đến mức học phí cạnh

tranh so với mặt bằng chung thị trường. Học phí đã bao gồm các chi phí liên quan như tài liệu

học tập, giấy chứng nhận, in ấn…

4./ Cơ hội việc làm cao

Sau khi hoàn thành khóa học sữa chữa ô tô, học viên có cơ hội được nhận làm việc tại Thanh

Phong Auto và giới thiệu đến các garage ô tô khác trên địa bàn TP HCM. Nếu ở ngoại thành,

Trung tâm Đào tạo Thực hành kỹ thuật ô tô Thanh Phong Auto cấp giấy chứng nhận giúp học

viên dễ tìm việc làm hơn.

Thanh Phog Auto

Công ty TNHH MTV Thanh Phong Auto

+84 845273186

phongdichvu@thanhphongauto.com
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