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UAB "Klaipėdos apskaitos mokykla" steigs buhalterių klubą
Šių metų rudenį UAB "Klaipėdos apskaitos mokykla" (KAM) steigs buhalterių klubą, kuriame neseniai buhalterinės apskaitos
kvalifikaciją įgiję specialistai galės susipažinti su naujausiomis buhalterijos tvarkymo tendencijomis, diskutuoti aktualiomis temomis
bei dalintis praktinių užduočių sprendimo patirtimi.
"Idėja steigti buhalterių klubą, kurio nariais galėtų tapti ne tik profesionalūs buhalteriai, bet ir karjerą pradėję buhalterinės apskaitos
specialistai, brandinta jau porą metų. Neseniai atlikta KAM baigusių mokinių apklausa parodė, jog jauni specialistai ypač pageidauja
palaikyti profesinius ryšius su panašia veikla užsiimančiais kolegomis, kelti kvafikaciją mokomųjų seminarų metu bei dalintis
patirtimi", - teigia UAB "Klaipėdos apskaitos mokyklos" direktorius Mindaugas Kaikaris.
Pasak jo, tokie profesiniai klubai leidžia praktiškai analizuoti ir spręsti problemas, su kuriomis specialistai susiduria kiekvieną dieną,
susipažinti su profesijos naujovėmis, nuolat kintančia šalies įstatymų baze ir taip tobulėti bei siekti profesionalumo.
"Dalinimasis patirtimi - tik viena iš klubo veiklų. Organizuosime profesionalias diskusijas bei seminarus, kurių temas galės rinktis
patys klubo nariai. Buhalteriai taip pat galės realiu laiku bendrauti profesiniame forume, taip skubius ir aktualius klausimus spręsdami
dar operatyviau", - sako M. Kaikaris.
Jo teigimu, ateityje ketinama užmegzti profesinius ryšius su šalies apskričių buhalterių profesionalų klubais ir kartu rengiant
edukacinius seminarus gilinti praktines žinias bei nuolat kelti klubo narių kvalifikaciją.
UAB "Klaipėdos apskaitos mokykla", priklausanti UAB "Sabelija", vienai iš konsultacinių paslaugų lyderių Lietuvoje, yra įsteigta 1946
metais. Daugiau nei 60 metų patirties turinti apskaitos mokykla rengia buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir kitus
specialistus.
2004 metais KAM įsteigė padalinį, mokymų centrą "Heureka", kuris rinkai teikia aukščiausios kokybės specializuotų mokymų
organizavimo paslaugas. Nuo 2004 m. įmonė yra sertifikuotas ECDL (Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) testavimo centras.
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UAB "Klaipėdos apskaitos mokykla" steigs buhalterių klubą
Šių metų rudenį UAB "Klaipėdos apskaitos mokykla" (KAM) steigs buhalterių klubą, kuriame neseniai buhalterinės apskaitos
kvalifikaciją įgiję specialistai galės susipažinti su naujausiomis buhalterijos tvarkymo tendencijomis, diskutuoti aktualiomis temomis
bei dalintis praktinių užduočių sprendimo patirtimi.
"Idėja steigti buhalterių klubą, kurio nariais galėtų tapti ne tik profesionalūs buhalteriai, bet ir karjerą pradėję buhalterinės apskaitos
specialistai, brandinta jau porą metų. Neseniai atlikta KAM baigusių mokinių apklausa parodė, jog jauni specialistai ypač pageidauja
palaikyti profesinius ryšius su panašia veikla užsiimančiais kolegomis, kelti kvafikaciją mokomųjų seminarų metu bei dalintis
patirtimi", - teigia UAB "Klaipėdos apskaitos mokyklos" direktorius Mindaugas Kaikaris.
Pasak jo, tokie profesiniai klubai leidžia praktiškai analizuoti ir spręsti problemas, su kuriomis specialistai susiduria kiekvieną dieną,
susipažinti su profesijos naujovėmis, nuolat kintančia šalies įstatymų baze ir taip tobulėti bei siekti profesionalumo.
"Dalinimasis patirtimi - tik viena iš klubo veiklų. Organizuosime profesionalias diskusijas bei seminarus, kurių temas galės rinktis
patys klubo nariai. Buhalteriai taip pat galės realiu laiku bendrauti profesiniame forume, taip skubius ir aktualius klausimus spręsdami
dar operatyviau", - sako M. Kaikaris.
Jo teigimu, ateityje ketinama užmegzti profesinius ryšius su šalies apskričių buhalterių profesionalų klubais ir kartu rengiant
edukacinius seminarus gilinti praktines žinias bei nuolat kelti klubo narių kvalifikaciją.
UAB "Klaipėdos apskaitos mokykla", priklausanti UAB "Sabelija", vienai iš konsultacinių paslaugų lyderių Lietuvoje, yra įsteigta 1946
metais. Daugiau nei 60 metų patirties turinti apskaitos mokykla rengia buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir kitus
specialistus.
2004 metais KAM įsteigė padalinį, mokymų centrą "Heureka", kuris rinkai teikia aukščiausios kokybės specializuotų mokymų
organizavimo paslaugas. Nuo 2004 m. įmonė yra sertifikuotas ECDL (Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) testavimo centras.

Nr. 12

Finhill.lt 2008.08.28
Interneto svetainė

Steigiamas buhalterių klubas
Šių metų rudenį „Klaipėdos apskaitos mokykla“ (KAM) steigs buhalterių klubą, kuriame neseniai buhalterinės apskaitos kvalifikaciją
įgiję specialistai galės susipažinti su naujausiomis buhalterijos tvarkymo tendencijomis, diskutuoti aktualiomis temomis bei dalintis
praktinių užduočių sprendimo patirtimi.
“Idėja steigti buhalterių klubą, kurio nariais galėtų tapti ne tik profesionalūs buhalteriai, bet ir karjerą pradėję buhalterinės apskaitos
specialistai, brandinta jau porą metų. Neseniai atlikta KAM baigusių mokinių apklausa parodė, jog jauni specialistai ypač pageidauja
palaikyti profesinius ryšius su panašia veikla užsiimančiais kolegomis, kelti kvafikaciją mokomųjų seminarų metu bei dalintis
patirtimi”, - teigia “Klaipėdos apskaitos mokyklos” direktorius Mindaugas Kaikaris.
Pasak jo, tokie profesiniai klubai leidžia praktiškai analizuoti ir spręsti problemas, su kuriomis specialistai susiduria kiekvieną dieną,
susipažinti su profesijos naujovėmis, nuolat kintančia šalies įstatymų baze ir taip tobulėti bei siekti profesionalumo.
“Dalinimasis patirtimi - tik viena iš klubo veiklų. Organizuosime profesionalias diskusijas bei seminarus, kurių temas galės rinktis
patys klubo nariai. Buhalteriai taip pat galės realiu laiku bendrauti profesiniame forume, taip skubius ir aktualius klausimus spręsdami
dar operatyviau”, - sako M. Kaikaris.
Jo teigimu, ateityje ketinama užmegzti profesinius ryšius su šalies apskričių buhalterių profesionalų klubais ir kartu rengiant
edukacinius seminarus gilinti praktines žinias bei nuolat kelti klubo narių kvalifikaciją.
„Klaipėdos apskaitos mokykla“, priklausanti bendrovei "Sabelija", vienai iš konsultacinių paslaugų lyderių Lietuvoje, yra įsteigta 1946
metais. Daugiau nei 60 metų patirties turinti apskaitos mokykla rengia

buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir

kitus specialistus.
2004 metais KAM įsteigė padalinį, mokymų centrą „Heureka“, kuris rinkai teikia aukščiausios kokybės specializuotų mokymų
organizavimo paslaugas. Nuo 2004 m. įmonė yra sertifikuotas ECDL (Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) testavimo centras.
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Klaipėdoje steigiamas buhalterių klubas
Šių metų rudenį „Klaipėdos apskaitos mokykla“ (KAM) steigs buhalterių klubą, kuriame neseniai buhalterinės apskaitos kvalifikaciją
įgiję specialistai galės susipažinti su naujausiomis buhalterijos tvarkymo tendencijomis, diskutuoti aktualiomis temomis bei dalintis
praktinių užduočių sprendimo patirtimi.
“Idėja steigti buhalterių klubą, kurio nariais galėtų tapti ne tik profesionalūs buhalteriai, bet ir karjerą pradėję buhalterinės apskaitos
specialistai, brandinta jau porą metų. Neseniai atlikta KAM baigusių mokinių apklausa parodė, jog jauni specialistai ypač pageidauja
palaikyti profesinius ryšius su panašia veikla užsiimančiais kolegomis, kelti kvafikaciją mokomųjų seminarų metu bei dalintis
patirtimi”, - teigia “Klaipėdos apskaitos mokyklos” direktorius Mindaugas Kaikaris.
Pasak jo, tokie profesiniai klubai leidžia praktiškai analizuoti ir spręsti problemas, su kuriomis specialistai susiduria kiekvieną dieną,
susipažinti su profesijos naujovėmis, nuolat kintančia šalies įstatymų baze ir taip tobulėti bei siekti profesionalumo.
“Dalinimasis patirtimi - tik viena iš klubo veiklų. Organizuosime profesionalias diskusijas bei seminarus, kurių temas galės rinktis
patys klubo nariai. Buhalteriai taip pat galės realiu laiku bendrauti profesiniame forume, taip skubius ir aktualius klausimus spręsdami
dar operatyviau”, - sako M. Kaikaris.
Jo teigimu, ateityje ketinama užmegzti profesinius ryšius su šalies apskričių buhalterių profesionalų klubais ir kartu rengiant
edukacinius seminarus gilinti praktines žinias bei nuolat kelti klubo narių kvalifikaciją.
„Klaipėdos apskaitos mokykla“, priklausanti bendrovei "Sabelija", vienai iš konsultacinių paslaugų lyderių Lietuvoje, yra įsteigta 1946
metais. Daugiau nei 60 metų patirties turinti apskaitos mokykla rengia

buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir

kitus specialistus.
2004 metais KAM įsteigė padalinį, mokymų centrą „Heureka“, kuris rinkai teikia aukščiausios kokybės specializuotų mokymų
organizavimo paslaugas. Nuo 2004 m. įmonė yra sertifikuotas ECDL (Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) testavimo centras.
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Į klubą suburs Klaipėdos buhalterius
UAB „Klaipėdos apskaitos mokykla“ šį rudenį ketina steigti buhalterių klubą. Jame galės rinktis ne tik patyrę specialistai, bet ir šios
profesijos naujokai.
Manoma, kad „Klaipėdos apskaitos mokyklos“ (KAM) klube specialistai pažindinsis su naujausiomis buhalterijos tvarkymo
tendencijomis, diskutuos aktualiomis temomis, dalinsis patirtimi, kaip atlikti praktines užduotis.
„Idėją steigti buhalterių klubą, kurio nariais galėtų tapti ne tik profesionalūs buhalteriai, bet ir karjerą pradėję buhalterinės apskaitos
specialistai brandinome porą metų. Neseniai atlikta KAM baigusių mokinių apklausa parodė, jog jauni specialistai pageidauja palaikyti
profesinius ryšius su panašia veikla užsiimančiais kolegomis, kelti kvalifikaciją seminaruose bei dalintis patirtimi“, - motyvus vardija
Mindaugas Kaikaris, „Klaipėdos apskaitos mokyklos“ direktorius.
Pasak jo, dalijimasis patirtimi – tik viena iš klubo veiklų. Ketinama organizuoti diskusijas, seminarus, kurių temas rinksis klubo nariai.
O ateityje ketinama užmegzti profesinius ryšius su šalies apskričių buhalterių profesionalų klubais.
„Klaipėdos apskaitos mokykla“, priklausanti konsultacijų UAB „Sabelija“, įsteigta 1946 metais. Mokykloje rengiami buhalteriai,
apskaitininkai, administracijos darbuotojai.
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