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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tổ chức Hội thảo do

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2014

 Thông báo tuyển kế toán dự án

 Thông báo lịch xét chức danh

Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015

 Thông báo tuyển chọn sinh viên

dự thi Tin học văn phòng thế giới
2015

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 21/3/2015, Đoàn trường phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội thảo về “Định hướng nghề

nghiệp và kỹ năng tìm việc làm cho sinh viên”. Gần 1.000 sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối đã tham dự.

Tại hội thảo, nhiều thông tin về nghề nghiệp, việc làm, thị trường việc làm trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa

được chia sẻ. Sinh viên được đối thoại với giảng viên và đại diện các doanh nghiệp, giải đáp thắc mắc về nghề

nghiệp. Đại diện Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin, TNHH Long Sinh… đã cung cấp cho sinh

viên thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; kiến thức, kỹ năng cần tích lũy; kỹ năng viết hồ

sơ xin việc và trả lời phỏng vấn.

Định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng tìm việc làm cho gần 1.000 sinh viên 

Đại diện các doanh nghiệp cung cấp thông tin nhu cầu sử dụng lao động và trang bị
kỹ năng viết hồ sơ xin việc, trả lời phỏng vấn. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Diễn giả Nguyễn Anh Tuấn - CEO Công ty Đào tạo Khai Tuệ

Các giảng viên và đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ
những thông tin hữu ích cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Hội thảo đã góp phần nâng cao kỹ năng tìm việc làm và xin việc cho sinh viên sắp ra trường. Đồng thời, cung

cấp nhiều thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại một số doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tiềm năng trong

tỉnh.

Trần Phương Ngọc Tú

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang đem “Xuân yêu thương 2015” đến thôn đảo Điệp Sơn

 Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015 tại Vạn Ninh

 “Đoàn viên - sinh viên đồng hành cùng công tác hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015” tại Trường THPT Hoàng Hoa

Thám (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)

 Ngày mở - NTU Open Day 2015

 Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ sinh học Thiên Thạch Việt Nam
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