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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn

Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn
giống

 Thông báo khám sức khỏe cho

CBVC

 Thông báo tổ chức Diễn đàn

thức ăn thủy sản khu vực lần thứ
6 - RAF 6

 Hội nghị phổ biến, quán triệt

Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

 

  
Tin tức sự kiện

Với ý nghĩa thiết thực hướng tới nhu cầu của sinh viên, đặc biệt là sinh viên trước ngưỡng cửa tốt nghiệp
đại học, sáng 27/6/2014, tại Hội trường số 1, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với các doanh nghiệp trong địa
bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2014. Ngày hội thu hút hơn 800 sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa
52, 53 tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng của các doanh nghiệp tham gia ngày hội.
Tham gia tuyển dụng trực tiếp đợt này có 4 đơn vị gồm: Công ty cổ phần Vinpearl (Tập đoàn Vingroup); Khu tổ
hợp Khách sạn & Spa Galina (Tập đoàn Hải Đăng); Khu nghỉ dưỡng Diamond Bay Resort & Spa; Công ty cổ
phần Đường Khánh Hòa.

Ngày hội việc làm đã thu hút rất đông sinh viên tham gia

Ngày hội việc làm Trường Đại học Nha Trang năm 2014 

Các doanh nghiệp đã tuyển dụng hơn 400 sinh viên làm việc bán thời gian và toàn thời
gian thông qua ngày hội. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Gian hàng tuyển dụng của Công ty cổ phần Vinpearl (Tập đoàn Vingroup)

Ngày hội việc làm đã diễn ra thành công tốt đẹp, qua phỏng vấn trực tiếp, các doanh nghiệp đã tuyển dụng
hơn 400 sinh viên làm việc bán thời gian và toàn thời gian. Đây là cơ hội quý giá để các bạn sinh viên giao lưu,
học hỏi, tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, là bước tiến tốt để sinh viên Đại học Nha Trang tìm đến
những cơ hội việc làm cũng như bổ sung kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ, CV phù hợp với vị trí ứng tuyển, rèn luyện
kỹ năng mềm trong những buổi phỏng vấn tuyển dụng trong tương lai trước thực tế nhu cầu nghề nghiệp khó
khăn hiện nay.

Tập đoàn Hải Đăng phỏng vấn tuyển dụng

Ngày hội việc làm 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.

Các tin mới hơn

 Diễn đàn: Thức ăn Thủy sản khu vực lần thứ 6 (RAF6) tại Đại học Nha Trang

 Trường Đại học Nevada (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Nha Trang

 Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Đại học Hoàng tử Songkla (Thái Lan)

 Tham gia khóa học do VLIR - Network - Việt Nam tổ chức tại Đại học Huế

 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ quốc tế

Các tin cũ hơn

 Tổng kết khóa học dành cho các sinh viên Cộng hòa Séc

 Tổng kết khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" cho sinh viên Thái Lan

 Ngày hội tuyển dụng năm 2014

 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"
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