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CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
Độc  lập  – Tự  do  – Hạnh  phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm  2016

KẾ  HOẠCH
PHỐI  HỢP  TỔ  CHỨC  HỘI  THẢO  TRONG  LỄ  KHAI  MẠC  NGÀY  HỘI  VIỆC  LÀM  2016

Kính  gửi:
- Khoa  Cơ  khí  Chế  tạo  Máy
- Khoa  Điện  – Điện  tử
- Khoa  Ngoại  ngữ
Thực  hiện  mục  tiêu  chất   lượng  năm   học  2015   – 2016, phòng QHCC-DN  phối   hợp   cùng  các  
doanh  nghiệp  tổ  chức  ngày  hội  việc làm  trong  2  ngày  23  và  24  tháng  5  năm  2016.
Song  song  với   hoạt  động  tuyển  dụng  tại  các  gian  hàng,  tại  khu  vực  phòng  họp  2 sau  chương  
trình  lễ  khai  mạc  sẽ  có  các  hoạt  động  sau  do  các  doanh  nghiệp  chủ  trì,  cụ  thể  như  sau:
Thời  gian/  
địa  điểm
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Phòng  họp  2,  
Tầng  6  Tòa
nhà TT

Nội  dung  hoạt  động
Phát  động  cuộc  thi  
CONTEST@BOSCH – Ý
TƯỞNG  SÁNG  TẠO  TẠI  
BOSCH

Đơn  vị  chủ  trì  và  
phối  hợp

Phòng QHCC-DN,
Công ty TNHH Bosch
VN , Khoa CKM,
Khoa  Điện  – Điện  tử
Bosch- Nhà  tài  trợ  

Bạn  sẽ  được  hướng  dẫn  cách  
thức  tham  gia  cuộc  thi Contest@ Kim  cương  ngày  hội  
việc  làm  2016 ĐH  
Bosch, các  giá  trị  đạt  được  khi  
SPKT
tham  gia  hoặc  đạt  giải,  cơ  hội  
tham  quan,  thực  tập  và  trở  thành  
thành  viên  của  Bosch

Đối  tượng  
tham gia

Sinh viên
năm  3,4  
khoa  cơ  khí

Số  lượng,
đăng  ký
Số  lượng  mời  
tham  dự:  150
SV
Đăng  ký  tại:
http://tinyurl.
com/gpyeqlm

Quyền  lợi:  +/- 3
điểm  rèn  luyện
Sau  chương  rình  
truyền  thông,  
sinh  viên  gửi  bài
dự  thi  sẽ  được  
tính  điểm  riêng

Phòng QHCC-DN,
Số  lượng  mời  
Công  ty  TNHH  Nước  
tham  dự:  150
Chương  trình  tư  vấn  kỹ  năng  làm Giải  Khát  Suntory  
8g 00
SV
hồ  sơ,  phỏng  vấn  ứng  tuyển,  tìm PepsiCo  Việt  
Sinh viên
việc, định  hướng  nghề  nghiệp  
Nam (SPVB), Khoa
năm  2,3,4   Đăng  ký  tại:
Phòng  họp  2,  
https://goo.gl/y84
cùng PepsiCo  Việt  Nam
Ngoại  Ngữ
các ngành
ciT
Tầng  6   Tòa
Một  trong  10  Nơi  
Quyền  lợi:  +/- 3
nhà TT
Làm Việc  Tốt  Nhất  
điểm  rèn  luyện
Việt  Nam  2015
Kính  đề  nghị  Khoa  phối  hợp  với  Phòng  QHCC_DN  thông  báo  tới  các  sinh  viên  đăng  ký  và  tham  dự  để  
tạo  sự  thành  công  của  chương  trình.
Trân  trọng!
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PHÒNG QHCC & DOANH  NGHIỆP
(Đã  ký)

ThS. Hồ  Thị  Ánh  Tuyết

