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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo kết quả tổ chức 2

buổi mít tinh phản đối Trung Quốc

 Tuyển chọn cử đi đào tạo ngành

Điện - Điện tử

 Thông báo cắt điện ngày 21/5

 Thông báo về các trang mạng xã

hội sử dụng tên Trường Đại học
Nha Trang

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐỀ

TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2015

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 30/5/2014, tại Hội trường số 1, Phòng Công tác Sinh viên đã tổ chức ngày hội tuyển dụng năm 2014.

Ngày hội thu hút hơn 1.000 sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa 52, 53 tham gia học hỏi, tích lũy kinh nghiệm,

tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài

tỉnh. Tham gia tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng có 6 đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Phụ liệu may Nha Trang

(ISE Co); Khu nghỉ dưỡng, khách sạn Amiana Resort Nha Trang; Big C Nha Trang (Tập đoàn Casino); Công ty

TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam (Tập đoàn METRO); Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank); Công ty

TNHH Một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam.

Hơn 1.000 sinh viên tham dự ngày hội tuyển dụng

Mặc dù được tổ chức lần đầu, nhưng Ngày hội đã thành công tốt đẹp. Đây là cơ hội quý giá để các sinh

viên sắp tốt nghiệp học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp khi tham gia phỏng vấn tuyển dụng;

các doanh nghiệp có nguồn cung lao động trẻ đảm bảo về chất và lượng. Qua phỏng vấn, các doanh nghiệp đã

tuyển dụng hơn 330 sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp làm việc bán thời gian.

      Ngày hội tuyển dụng sẽ được Nhà trường tổ chức thường niên hàng năm nhằm tạo cầu nối giữa sinh viên

với các doanh nghiệp, mở ra cơ hội giao lưu học hỏi và tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Ngày hội tuyển dụng năm 2014 

Hơn 330 sinh viên được tuyển dụng thông qua ngày hội. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Ngân hàng vẫn là lựa chọn hàng đầu của sinh viên

trong ngày hội tuyển dụng năm 2014

Khả năng ngoại ngữ - chìa khóa vàng khi tìm việc 

tại Amiana Resort Nha Trang

Ảnh: Trương Trọng Ánh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Đoàn nghiên cứu sinh Đại học Michigan State (Hoa Kỳ) đến ĐHNT

 Hội thảo "Doanh nghiệp trong các nền kinh tế đang dịch chuyển: Việt Nam và Ohio, Hoa Kỳ"

 Hội thảo giảng dạy tiếng Anh

 Giới thiệu các chương trình nghiên cứu và du học Cộng hòa Liên bang Đức năm 2014

 Hội thảo Hợp phần Công nghệ Thực phẩm thuộc Dự án VLIR - Network - Vietnam
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