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Ngày hội việc làm - Job Fair 2018 tại trường Đại học Quốc Tế có gì thú vị!
Nơi quy tụ và đón đầu hàng trăm cơ hội tuyển dụng lớn đến từ hơn 70 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện
được xem là “Chìa khoá vàng” giúp doanh nghiệp và sinh viên có cơ hội trao đổi trực tiếp, nắm bắt được mong
muốn và nguyện vọng của cả hai. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các bạn sinh viên có cái nhìn thực tế và tổng
quan nhất về thị trường lao động và cung ứng nhân lực hiện nay của các nhà tuyển dụng tại Việt Nam.
Trải nghiệm quy trình rút ngắn tuyển dụng chỉ với những bước cơ bản: Nộp CV, phỏng vấn ngay tại sự kiện và
nắm bắt cơ hội nghề nghiệp liền tay đến từ các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn hiện nay.
Đến với Ngày hội việc làm - Job Fair 2018, bạn nhận được gì?
- Cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các nhà tuyển dụng từ hơn 70 tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn trong và
ngoài nước mang lại hàng ngàn cơ hội việc làm dành cho các khối ngành:
Kinh tế: xuất nhập khẩu, logistic – supplychain, kế toán – kiểm toán, marketing, tài chính – ngân hàng,
chứng khoán, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), nhân sự, thương mại điện tử, bảo hiểm, kinh doanh,
dịch vụ, giải trí, nhà hàng, giáo dục – đào tạo…
Kỹ thuật: công nghệ thông tin, sản xuất, xây dựng, thiết bị y tế, công nghệ sinh học…
- Rút ngắn quy trình ứng tuyển, thỏa sức tham gia các chương trình tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp, sửa CV và
phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp để nhận ngay những cơ hội việc làm mơ ước.
- Hòa mình vào phiên chợ Caztus từ các bạn sinh viên đam mê kinh doanh, thỏa sức thưởng thức các gian hàng ẩm
thực, mua bán đồ lưu niệm, tham gia các trò chơi hấp dẫn, chụp hình sống ảo…
- Chương trình văn nghệ với những ca sỹ nổi tiếng và nhiều quà tặng hấp dẫn từ chương trình
- Hàng trăm cơ hội nhận được các suất học bổng anh văn, các khóa học kĩ năng, các các sản phẩm tiêu dùng khác.
- Và còn rất nhiều hoạt động đặc sắc và thú vị khác đang chờ đón các bạn tại ngày hội...

Đặc biệt chương trình mở cửa miễn phí dành cho các bạn sinh viên các trường Đại học trên địa bàn TP.
HCM.

Ngày hội việc làm - Job Fair 2018:
- Thời gian: 8g00 - 15g00, ngày 20/04/2018 ( Thứ sáu)
- Địa điểm: Trường ĐH Quốc Tế, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
- Thông tin chương trình - danh sách 70 doanh nghiệp tham dự:
Website: www.jobfair.com.vn
Fanpage: www.fb.com/iujobhub.com
- Hãy đăng ký tham dự và gửi CV ngay hôm nay để có cơ hội ứng tuyển sớm nhất và nhận được các phần quà hấp
dẫn từ BTC: http://www.jobfair.com.vn/dang-ky/
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