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Tin tức sự kiện

Chiều ngày 19/10/2014, tại Hội trường số 1, Khoa Xây dựng Trường Đại học Nha Trang phối hợp với CTCP
Công nghiệp Vĩnh Tường tổ chức buổi giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên về ứng dụng vật liệu nhẹ trong
xây dựng. Tham dự buổi giao lưu có ông Nguyễn Trường Hải - Phó Tổng giám đốc, ông Phạm Quang Hoàng -
Giám đốc Kỹ thuật, bà Ngô Phi Phụng - Giám đốc Tiếp thị, cùng sự tham gia của các giảng viên và hơn 200 sinh
viên Khoa Xây dựng.

Bà Ngô Phi Phụng - Giám đốc Tiếp thị giới thiệu về công ty

CTCP Công nghiệp Vĩnh Tường đã giới thiệu: Sản phẩm, giải pháp và thông tin chung về vật liệu nhẹ, xu
hướng chung; Kỹ thuật thi công và các giải pháp mới trong xây dựng; Giới thiệu về sản phẩm tấm Calcium Silicat
Duraflex, tấm Durawood. Sinh viên Khoa Xây dựng cũng trình bày và thuyết minh ý tưởng của mình về “Đề xuất
cách ứng dụng vật liệu nhẹ trong việc xây nhà trên sông nước và khí hậu biển”.

Doanh nghiệp và sinh viên giao lưu về ứng dụng vật liệu nhẹ trong xây dựng 

Sẽ tổ chức các khóa ngắn hạn về công nghệ thi công vật liệu mới cho sinh viên Xây
dựng. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Ông Nguyễn Trường Hải - Phó Tổng giám đốc
giới thiệu về sản phẩm tấm Calcium Silicat Duraflex, tấm Durawood

Ông Phạm Quang Hoàng - Giám đốc Kỹ thuật
giới thiệu về kỹ thuật thi công và các giải pháp mới trong xây dựng

Thông qua buổi giao lưu với doanh nghiệp, sinh viên được tiếp cận với công nghệ thi công và giải pháp vật
liệu mới thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao đang được sử dụng rộng rãi trong xây dựng
hiện nay, đồng thời, giúp sinh viên tự tin hơn trong việc hình thành và phát triển các ý tưởng sáng tạo.

Sinh viên đặt câu hỏi cho doanh nghiệp

Trong thời gian tới, Khoa Xây dựng và CTCP Công nghiệp Vĩnh Tường sẽ phối hợp tổ chức các khóa đào
tạo ngắn hạn về công nghệ thi công vật liệu mới cho sinh viên. Công ty sẽ hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề
nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên của Khoa.

CTCP Công nghiệp Vĩnh Tường được thành lập vào ngày 05/8/1991, là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam
sản xuất và cung cấp các sản phẩm khung trần treo, khung vách ngăn và trần trang trí thay thế cho hàng nhập
khẩu. Vĩnh Tường hiện là thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam cung cấp các giải pháp, sản phẩm về trần trang trí
và vách ngăn, với tốc độ tăng trưởng 500% trong 5 năm qua. Vĩnh Tường đã lập 5 nhà máy tại khu vực miền
Nam, khu vực miền Bắc Việt nam, Singapore, Campuchia, cung cấp hơn 25 triệu m2 sản phẩm khung trần/năm
và gần 30 triệu m2 các sản phẩm tấm cho toàn khu vực Đông Nam Á và thị trường Úc, Sri Lanka, Nam Phi...
thông qua hệ thống 260 trung tâm phân phối và đại lý tại Việt nam, Singapore, Campuchia và các nước trong
khu vực...

Hồ Chí Hận

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Tập huấn quốc tế "Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản"

 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và trao học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
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