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Trang 19Tin hợp tác trong nước

Tại buổi hội thảo: “Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng”, sinh viên đã có dịp lắng
nghe các diễn giả đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn với kinh nghiệm từ 15-
20 năm trong lĩnh vực chuyên môn và tuyển dụng như: Ông Nguyễn Xuân Học –
thành viên Ban điều hành Giám đốc Công nghệ thông tin Ngân hàng Thương
mại cổ phần Quân đội; Ông Đinh Việt Hưng – Giám đốc khối Công nghệ và khối
Dữ liệu, Tập đoàn One Mount; Ông Hà Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản
trị Công ty Hệ thống công nghệ ETC. Các diễn giả đã giới thiệu, chia sẻ về việc
chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng khó
tính, kinh nghiệm nộp hồ sơ vào các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và
quốc tế. 

Sự kiện thứ hai của ngày hội là hội thảo “Giải tỏa cảm xúc tiêu cực – Lấy lại tự tin”.
Sự kiện có sự tham dự của diễn giả, chuyên gia tư vấn tâm lý PGS. TS Trần Thành
Nam – Chủ nhiệm khoa các Khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục. PGS. TS
Trần Thành Nam mong muốn sinh viên đưa ra vấn đề bản thân, chia sẻ thực sự,
không trầm trọng hóa vấn đề, tự tin hơn bước vào tương lai nghề nghiệp nhiều sự
biến động. 

Đây là hai buổi hội thảo “tiền” sự kiện của “Ngày hội việc làm Công nghệ UET Job
Fair 2022”. Từ đó sinh viên sẽ có những trải nghiệm và hoạt động tuyển dụng hiệu
quả tại UET Job Fair 2022 do Trường ĐHCN tổ chức vào ngày 29/06/2022 tới đây.
Chi tiết xem thêm tại đây.

Nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày hội việc làm Công nghệ UET Job Fair 2022”, Trường
Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức hội thảo “Bí quyết chinh phục nhà tuyển
dụng” vào chiều ngày 18/06/2022 và hội thảo “Giải tỏa cảm xúc tiêu cực – Lấy lại tự
tin” vào chiều ngày 19/06/2022.

https://uet.vnu.edu.vn/huong-toi-su-kien-ngay-hoi-viec-lam-cong-nghe-uet-job-fair-2022/

