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La formació de l’auditor del futur la trobaràs a la
nostra Escola perquè som líders en formació específica per a la professió i en noves tendències.
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Més informació, contactar amb:
Atenció als alumnes Escola d’Auditoria
eda@auditors-censors.com
93 280 31 00

FIB - Facultat
d’Informàtica de…

er

Col·legi de Censors
Jurats de Comptes
de Catalunya
C. Sor Eulàlia d'Anzizu 41
08034 BCN
P

El nostre Postgrau en Consultoria Empresarial:
+ El complement ideal per a la formació professional
+ Formació polivalent i innovadora
+ Consolidació d’habilitats en lideratge i gestió
d’equips
+ Desenvolupament de les competències essencials per dirigir estratègicament l’activitat
empresarial

Residencia Universitaria
Torre Girona

C

La nostra oferta formativa:
+ Formació professional continuada en auditoria i
comptabilitat i altres matèries
+ Formació d’accés a la professió – ROAC (màster
universitari)
+ Formació especialitzada (consultoria, experts
comptables, mediació...)
+ Formació en coorganització i a mida (in company)
+ Formació oberta
+ Jornades específiques
El nostre Màster Universitari en Auditoria de
Comptes i Comptabilitat:
+ Homologat i que dispensa de la part teòrica del
ROAC
+ 1.000 hores de pràctiques obligatòries i retribuïdes en firmes d’auditoria
+ Equip docent professional
+ El camí més efectiu per iniciar la teva carrera
professional

Carrer de Dulcet
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Carrer de Dulcet

C. Jordi Girona (Campus Nord UPC)
Tenim conveni on gaudireu d’un descompte del 15% sobre
tarifa per hora, preguntar a Secretaria del Col·legi.

93 280 31 00
93 252 15 01
col.legi@auditors-censors.com
www.auditorscensors.com
Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8:30 a 19:00h

Som
auditors

Serveis
al col·legiat
ESCOLA
D’AUDITORIA

Innovem en formació:
+ Cursos, jornades tècniques,
màsters, tallers, congressos
i conferències
+ Descomptes especials per a
col·legiats i associats
+ Innovació en les noves
tendències

DEPARTAMENT + Servei exclusiu als col·legiats
d’atenció de consultes
TÈCNIC
Publicacions de contingut tècnic
Sessions d’intercanvi tècnic
generals i específiques per a
firmes col·legiades

SERVEIS ESPECIALS PER A ASSOCIATS I
COL·LABORADORS

ACTUALITAT

+
+
+
+

Revista l’Auditor
El Col·legi en premsa
Circulars i Newsletters
Guies

ALTRES
SERVEIS

Lloguer d’espais
Signatura digital
+ Carnet col·legial
+ Assegurança de responsabilitat
civil professional
+
+

AVANTATGES I DESCOMPTES EXCLUSIUS EN
PRODUCTES I SERVEIS

+
+

PARTICIPA EN
ELS ESDEVENIMENTS DEL
COL·LEGI

Fòrum de l’Auditor
Dia de l’Auditor
+ Auditor per un dia (jornada
dirigida a estudiants d'últim curs
de grau)
+ Jornades d’Auditoria del Sector
Públic
+ Jornades, sessions, conferències
i activitats sectorials professionals
+ AMA (Arc Mediterrani d’Auditors)
+
+

DIRECTORI DE COL·LEGIATS I FIRMES

COMPRAVENDA DE FIRMES

BORSA
DE TREBALL

Una oportunitat de negoci per
als col·legiats que volen contactar
amb altres despatxos o firmes
d’auditoria
+

PARTICIPA
DE LES
COMISSIONS
I GRUPS DEL
COL·LEGI

+ Necessites un auditor jove? Vols
avançar en el teu pla de carrera?
Vols accedir a les millors empreses d’auditoria del nostre país?
+ Informa’t sobre les ofertes i
demandes de treball amb la
màxima eficàcia i eficiència. Els
col·legiats poden publicar les
seves ofertes de treball i les
persones que cerquen feina,
relacionada amb el món de
l’auditoria de comptes, poden
incloure el seu currículum

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

RSE
Comitè Tècnic
Entitats no Lucratives
Actuacions Pericials
Concursal
Fiscal
Auditoria Sector Públic
Sèniors
Joves
Mediació

Descobreix
els avantatges
d’estar al Col·legi
COL·LEGIA’T ARA

93 280 31 00
col.legi@auditors-censors.com
www.auditorscensors.com

