
Ngày 9/6/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS)
đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sabre
Việt Nam (trực thuộc Tổng Công ty Hàng không
Việt Nam – Vietnam Airlines) về việc triển khai hợp
tác trong tuyển dụng sinh viên Nhà trường. Chi tiết
xem tại đây

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ tìm
việc làm cho sinh viên, trường Đại học Kinh tế (UEB)
đã có buổi ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty
Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam và kết
hợp tổ chức buổi workshop “Nghệ thuật giao tiếp
thành công” cho sinh viên UEB. Theo thoả thuận
hợp tác được ký kết, hai bên kỳ vọng sẽ hướng tới
mục tiêu chung là đào tạo, nghiên cứu và mở rộng
cơ hội việc làm sau cho sinh viên sau khi tốt
nghiệp. Chi tiết xem tại đây

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG KÍ KẾT HỢP TÁC VỀ TUYỂN DỤNG 
CHO SINH VIÊN

Trang 20Tin hợp tác trong nước

Ngày 19/6/2022, Trường Quốc tế đã tổ chức “Ngày hội việc làm – Job Fair 2022 – Your
Career We Care”. Sự kiện quy tụ 40 đơn vị tuyển dụng là các công ty, tập đoàn đa quốc gia
và các tổ chức quốc tế, và thu hút gần 2.000 sinh viên, cựu sinh viên các chương trình đào
tạo chất lượng cao học bằng tiếng Anh tại Hà Nội tham gia. Hai tuần trước sự kiện, sinh viên
được tham gia các workshop nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho buổi
phỏng vấn. Job Fair là sự kiện ngày hội việc làm thường niên của Trường Quốc tế nhằm quy
tụ và đón đầu hàng trăm cơ hội tuyển dụng lớn đến từ rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn
trong và ngoài nước. Đây là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, giúp các
bạn sinh viên có cơ hội giao lưu và tìm hiểu các thông tin tuyển dụng trực tiếp với các
doanh nghiệp. Chi tiết xem tại đây
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