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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 Thong báo tổ chức Hội nghị

khoa học Châu Á về CN Thông tin

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái biển và biến đổi khí
hậu

 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

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 16/01/2015, tại Hội trường số 1, Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên đã tổ chức Ngày hội tuyển dụng
Xuân 2015. Gần 350 sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa 53, 54 tham gia ngày hội để học hỏi, tích lũy kinh
nghiệm, tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh Khánh Hòa. Tham gia tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng có các đơn vị: Công ty TNHH Một thành
viên Tài chính Prudential Việt Nam, Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam, Công ty TNHH Vinpearl Nha
Trang (Tập đoàn Vingroup), Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh và một số đơn vị tuyển dụng việc làm bán thời
gian, làm thời vụ Tết năm 2015.

Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang (Tập đoàn Vingroup)
thu hút nhiều sinh viên tham gia phỏng vấn tuyển dụng

Ngày hội tuyển dụng Xuân 2015 

Hơn 200 hồ sơ của sinh viên được xét tuyển thông qua ngày hội. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Trương Mai Hương
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Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam đến tham dự ngày hội

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh của kỹ sư Lang (cựu sinh viên Trường ĐHNT)
tham gia ngày hội tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm cho thế hệ sau

Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam là một trong những 
ưu tiên lựa chọn tham gia phỏng vấn của sinh viên Trường ĐHNT

      Qua phỏng vấn, các doanh nghiệp đã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ xét tuyển làm việc toàn thời gian và bán thời
gian.

Ngày hội tuyển dụng được Trường ĐHNT tổ chức hàng năm, là cầu nối giữa sinh viên với các doanh
nghiệp, tạo cơ hội để sinh viên sắp tốt nghiệp học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp và tìm việc
làm; các doanh nghiệp có nguồn cung lao động trẻ đảm bảo chất lượng.
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 65 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang

 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2016

 Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

 Đoàn Trường với những hoạt động trong tháng "Tri ân Thầy Cô"
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