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THÔNG BÁO

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 Thông báo của Hội đồng chức

danh Giáo sư cơ sở

 Thông báo cắt điện ngày

11/11/2014

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 16/11/2014, Hội Sinh viên phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung tổ chức
chương trình "Ngày hội việc làm - Tương lai dành cho bạn" lần thứ I.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự của
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung trực tiếp tư vấn hướng nghiệp

Ông Trần Trung Hiếu - Phó giám đốc phụ trách nhân sự Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung, 
cựu sinh viên N47 đã tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên mới tốt nghiệp (K52) và sinh viên năm cuối
(K53).

"Ngày hội việc làm - Tương lai dành cho bạn" 

Công ty Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung tiếp nhận 300 hồ sơ và trao 17 suất học
bổng. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung đang phỏng vấn tuyển dụng

Thông qua phỏng vấn, gần 300 sinh viên đã và sắp tốt nghiệp được công ty tiếp nhận hồ sơ. 
       Đây là lần đầu tiên Công ty này tổ chức tư vấn và phỏng vấn tuyển dụng tại Trường Đại học Nha Trang với
241 chỉ tiêu cho bộ phận kinh doanh và sản xuất thuộc các ngành quản trị kinh doanh, kế toán tài chính, cơ khí,
điện - điện tử, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tiếng Anh du lịch, công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến
thủy sản… Mỗi ứng viên khi được tuyển dụng sẽ được công ty hỗ trợ chi phí đào tạo thử việc và chi phí sinh
hoạt tại công ty.

Trao học bổng cho các sinh viên

Nhân dịp này, Công ty đã trao 12 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các sinh viên có học lực
tốt và đóng góp tích cực trong phong trào Đoàn, Hội.

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung được thành lập năm 1997 là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực
sản xuất giống tôm thẻ chân trắng và trở thành thương hiệu tôm giống hàng đầu Viêṭ Nam, với công nghệ sản
xuất tiên tiến, quy trình kỹ thuật hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Hiện nay, Cty có 5 cơ sở sản xuất tôm giống đầu
tư theo mô hình tiêu chuẩn công nghê ̣Mỹ và 30 ao nuôi tôm thịt. Tổng mặt nước sản xuất tôm giống và tôm thịt
của Nam Miền Trung khoảng 30 ha và đang mở rộng để tăng diện tích trong thời gian tới. Đội ngũ CBCNV của
Nam Miền Trung có hơn 500 người đang làm việc trên 20 tỉnh thành.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Trường Đại học Tây Bắc

 Khai mạc triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 tại Trường Đại học Nha Trang

 Thảo luận hợp tác với Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng - KUAS (Đài Loan)

 Trường THCS Hùng Vương (TX Ninh Hòa) giao lưu, hướng nghiệp tại Trường Đại học Nha Trang

 Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO)
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