
Trường Dạy Nghề Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Ô Tô
Cơ Bản Tốt TPHCM

Thông tin cụ thể khóa học bảo dưỡng

xe ô tô uy tín tại TPHCM

Học nghề sửa chữa ô tô bao nhiêu tiền? Học bảo dưỡng ô

tô ở đâu trọn gói uy tín nhất? Tất cả câu hỏi được chia sẻ

dưới bài viết sau

Hồ CHí MINH, NHà Bè, VIệT NAM, May 10, 2022

/EINPresswire.com/ -- Khóa học bảo dưỡng ô tô cơ bản

tại Trung Tâm Đào Tạo Thực Hành Kỹ Thuật Ô TÔ

Thanh Phong Auto trang bị cho học viên kiến thức tổng

thể về ô tô, thực hiện cấp bảo dưỡng, thay thế chi tiết

cơ bản, nắm được các hệ thống cơ bản trên ô tô. Đây là

cơ sở nền tảng để phát triển các kỹ năng chuyên sâu và

nâng cao. Xem chi tiết ngay sau đây! 

Thông Tin khóa học

+ Số lượng: 11 – 25 học viên.

+ Lịch học: 2-4-6 hoặc 3-5-7.

+ Thời gian: 8h-9h30 (lý thuyết trước, thực hành sau).

+ Thời lượng: 60 tiết.

Học Phí

+ 4.600.000 VNĐ/học viên - Học phí trên đã bao gồm

chi phí tài liệu, in ấn, chứng nhận,..

Đối Tượng Học Viên

+ Sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật ô tô… muốn nâng cao kỹ năng

thực hành.

+ Học sinh tốt nghiệp THPT muốn học nghề ô tô.

+ Các bạn trẻ có đam mê với nghề sửa chữa ô tô – định hướng phát triển dịch vụ sửa chữa ô tô

chuyên nghiệp.

Nội Dung Khóa Học

+ An toàn lao động.

+ Cấu tạo cơ bản các hệ thống trên ô tô.

+ Bảo dưỡng cơ bản các hệ thống trên ô tô.

http://www.einpresswire.com
https://thanhphongauto.com/khoa-hoc-bao-duong-o-to-co-ban-uy-tin-tai-tphcm/


Chuyên tư vấn đào tạo nghề sửa chữa ô tô tại sài gòn

+ Nhận biết tình trạng hư hỏng, sự cố.

Lợi Ích Khóa Học

Sau 60 tiết trải nghiệm khóa học Bảo

dưỡng ô tô cơ bản tại TTĐT Thực Hành

Kỹ Thuật Ô TÔ Thanh Phong Auto, học

viên sẽ:

+ Hiểu biết cơ bản về ô tô.

+ Nắm được các nội dung kiến thức về

an toàn lao động trong nghề nghiệp.

+ Sử dụng, vận hành thành thạo và an

toàn các trang thiết bị dụng cụ trong

xưởng dịch vụ ô tô.

+ Có khả năng làm việc độc lập ở vị trí

bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ô tô.

Chất Lượng Đầu Ra

Hoàn thành khóa học Bảo dưỡng cơ bản, Thanh Phong Auto cam kết:

+ Trang bị đầy đủ các kiến thức nền tảng và tổng thể về ô tô. Đây là tiền đề để bạn trở thành một

kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

+ Nắm rõ các quy trình bảo dưỡng ô tô, an toàn lao động.

+ Đủ khả năng thực hiện bảo dưỡng độc lập.

+ Đảm bảo việc làm khi hoàn tất khóa học.

Địa chỉ dạy bảo dưỡng xe ô tô cơ bản uy tín TPHCM

+ Hơn 10 năm tồn tại và phát triển, Thanh Phong Auto hứa hẹn tạo nên môi trường đào tạo

chuyên nghiệp, lấy chất lượng làm yếu tố ưu tiên hàng đầu. Đây là điểm đến lý tưởng cho những

ai có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực ô tô muốn trau dồi, bổ sung, học mới các kiến thức

chuyên môn. 

+ Địa chỉ: 1260 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh | 68B Nguyễn Hữu

Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

+ Số điện thoại: 0934 222 763 – 0845 273 186 - thanhphongauto.com

Bài viết trên đã tổng hợp những thông tin cần thiết về khóa học Bảo dưỡng ô tô cơ bản cho học

viên tham khảo. Nếu còn bất cứ điều gì thắc mắc, liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

+ Xem thêm: 10+ Trung tâm thi bằng lái xe máy uy tín tại TPHCM

Thanh Phog Auto

Công Ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHONG AUTO

https://www.einpresswire.com/pr_news/568249432/10-trung-t-m-thi-b-ng-l-i-xe-m-y-uy-t-n-t-i-tphcm
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