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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4

và 01/5

 Thông báo: Tổ chức cuộc thi

“Viết về mái Trường Đại học Nha
Trang thân yêu” nhân kỷ niệm 55
năm Ngày truyền thống Nhà
trường

 Thông báo cắt điện ngày

23/4/2014

 Về việc nộp thuế thu nhập cá

nhân

 Thông báo chương trình giới

thiệu học bổng Đức 2014

 

  
Tin tức sự kiện

Chiều 24/3/2014, tại Giảng đường G1, đại diện Tập đoàn InterContinental Hotels Group (IHG) đã có buổi
gặp gỡ, giao lưu với sinh viên Khoa Ngoại ngữ. Tại buổi giao lưu, sinh viên được tìm hiểu về Tập đoàn IHG nói
chung và khách sạn InterContinental Nha Trang nói riêng, trao đổi để hiểu rõ hơn cơ hội thực tập, tuyển dụng
của khách sạn InterContinental Nha Trang. Buổi gặp gỡ hướng nghiệp giúp sinh viên vững tâm hơn với sự lựa
chọn ngành học của bản thân, từ đó cố gắng trau dồi kỹ năng, kiến thức cần và đủ để nắm bắt cơ hội tuyển
dụng trong tương lai.

Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham dự ngày hội hướng nghiệp của các tập
đoàn khách sạn quốc tế 

Sinh viên được giới thiệu về tập đoàn InterContinental Hotels Group (IHG), tập đoàn
Starwood, cùng các chương trình và định hướng về nghề nghiệp. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Sinh viên Khoa Ngoại ngữ giao lưu cùng đại diện tập đoàn IHG

Tập đoàn IHG chuyên quản lý hơn 4.200 khách sạn tại 100 quốc gia trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, tập
đoàn đang quản lý 6 khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu InterContinental và Crowne Plaza, khách
sạn thứ 7 đang xây dựng, InterContinental Nha Trang là thành viên mới nhất. IHG vừa công bố thêm 7 dự án
khách sạn và khu nghỉ dưỡng sẽ được khai trương thời gian tới.

Trước đó, ngày 21/3/2014, sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Kinh tế đã tham dự ngày hội hướng nghiệp
"Khởi nghiệp cùng tập đoàn Starwood" tại khách sạn Sheraton Nha Trang.

“Khởi nghiệp cùng tập đoàn Starwood” là hoạt động nhằm thu hút nhân tài trong lĩnh vực du lịch vào làm
việc tại các khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế của tập đoàn. Đến đây, các bạn sinh viên được giới thiệu về
tập đoàn Starwood, cùng các chương trình và định hướng về nghề nghiệp của tập đoàn. Đồng thời, nghe giới
thiệu về quy trình ứng tuyển, thực tập, tiêu chí tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và một số vị trí cần tuyển dụng của
chuỗi thương hiệu khách sạn Sheraton tại Việt Nam. Kết thúc ngày hội, sinh viên được đi tham quan, kiến tập

trong một số bộ phận làm việc của khách sạn như: bộ phận buồng, bộ phận nhà hàng, bộ phận lễ tân.

Starwood là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và resorts, với khoảng 1.200 khách sạn, khu
resorts tại hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Starwood có 9 thương hiệu khách sạn và resorts
bao gồm: St Regis, The Luxury Collection, W, Le Meridien, Westin, Sheraton, Four Points by Sheraton, Aloft và
Element SM. Đội ngũ nhân sự của Starwood trên toàn thế giới có khoảng hơn 181.000 người.

Võ Nguyễn Hồng Lam

Các tin mới hơn

 Cảm xúc Điện Biên

 Khoa Điện - Điện tử tham dự hội thảo về chuyển giao “Công nghệ năng lượng mặt trời”

 Hội nghị “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ” của Khoa Công nghệ Thực phẩm

 Vui Tết cổ truyền Thái Lan, Lào tại Trường Đại học Nha Trang

 Giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan

Các tin cũ hơn

 Các hoạt động chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 Thư viện thông báo v/v cấp tài khoản thư viện số cho Khóa 55.

 Trường Đại học Nha Trang tham gia “Diễn đàn hợp tác 4 trường đại học khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên”

 Cuộc thi Olympic Economic lần thứ V của khoa Kinh tế
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