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92 Doanh nghiệp đến Giới thiệu và Tuyển dụng tại Ngày hội 

Việc làm 2017 

 

Sáng ngày 3/6/2017, Đại học Duy Tân tiếp tục phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức Ngày hội Việc 

làm lần thứ 11 tại Cơ sở Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Ngày hội Việc làm năm nay quy tụ 92 doanh 

nghiệp với cơ hội tiếp cận hơn 3.100 vị trí tuyển dụng hấp dẫn dành cho sinh viên Duy Tân nói riêng và 

sinh viên các trường Cao đẳng - Đại học trên địa bàn Tp. Đà Nẵng nói chung.  

  

  

TS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân  

phát biểu khai mạc Ngày hội Việc làm 2017 

  

Tỉ lệ tuyển dụng nhân lực thể hiện khá khác biệt giữa các ngành nghề diễn ra tại Ngày hội Việc làm 2017 

đã nói lên thực trạng, nhu cầu cũng như xu hướng nghề nghiệp ở thời điểm hiện tại. Theo đó, khối ngành 

Kinh tế chiếm tỷ lệ cao nhất với 25,9%; khối ngành Du lịch - Ngoại ngữ chiếm 20,6%; khối ngành Khoa 

học Sức khỏe chiếm 2,3% và các khối ngành khác chiếm 24,8%. Thông qua việc nộp hồ sơ trực tiếp và 

dự phỏng vấn ngay tại gian hàng của các doanh nghiệp, sinh viên có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí hấp 

dẫn như: Quản lý Nhà hàng - Khách sạn, Hướng dẫn viên Du lịch, Nhân viên tư vấn tour, Nhân viên Kinh 

doanh Du lịch, Kỹ sư Điện - Điện tử - Viễn thông, Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Tự động hóa, Giao dịch viên 

Ngân hàng, Nhân viên Xuất nhập khẩu, Nhân viên Môi trường, Nhân viên Marketing, Nhân viên Thiết 

kế,... 
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 Đông đảo sinh viên tham gia ứng tuyển tại nhiều vị trí hấp dẫn tại Ngày hội  

  

Có mặt tại Ngày hội Việc làm 2017, nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ như: Sheraton Đà Nẵng, The Nam Hai 

Resort, Almanity Hoi An Resort, Bana Hills, Công ty Enclave, Axon Active Việt Nam, Ngân hàng Nam 

Á, Ô tô Trường Hải,... đã có các hoạt động triễn lãm, giới thiệu doanh nghiệp, đưa ra thông tin tuyển dụng 

hấp dẫn tại các gian hàng đồng thời tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển của và tiến hành phỏng vấn tại chỗ đối với 

các hồ sơ đạt yêu cầu.  

 

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra các hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia hào hứng của 

đông đảo sinh viên như: Chương trình Định hướng nghề nghiệp với chủ đề: “Cơ hội phát triển nghề 

nghiệp tại Hoa Sen Holdings”, Cuộc thi “Chinh phục đường đua DTU” (Dành cho SV khối ngành Điện - 

Điện tử), Chương trình chia sẻ Khởi nghiệp “Từ làm Thuê đến làm Chủ”,... nhằm chia sẻ thông tin tuyển 

dụng, kinh nghiệm ứng tuyển, kinh nghiệm lập nghiệp cùng nhiều thông tin bổ ích khác về cơ hội thực 

tập, thông tin học bổng giá trị. 

 

TS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cho biết: “Với phương châm ‘Tất cả vì quyền 

lợi học tập và việc làm của sinh viên’, trong hơn 22 năm qua, Đại học Duy Tân luôn nỗ lực hết mình 

nhằm mang lại môi trường học tập nghiên cứu tốt nhất và những cơ hội việc làm thiết thực cho sinh viên. 

Thông qua các chương trình Ngày hội Việc làm được tổ chức thường niên, Đại học Duy Tân không chỉ 

mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh, kết nối Doanh nghiệp mà còn mang đến cơ hội cho sinh viên thể 

hiện bản thân trước nhà tuyển dụng và tìm kiếm việc làm trên nhiều lĩnh vực. Thành công của Ngày hội 

chính là cơ sở để Duy Tân nâng cao hơn nữa tính thực tiễn của chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa nhà trường - doanh 

nghiệp trong các hoạt động đào tạo ‘kỹ năng mềm’, thực tế, thực tập cho sinh viên.” 

 

Kết thúc Ngày hội Việc làm năm 2017, các doanh nghiệp đã tiếp cận được tổng cộng 2.257 hồ sơ ứng 

tuyển trong số đó có 1.925 là hồ sơ sinh viên Duy Tân. Với sự chuẩn bị chu đáo và quy mô ngày càng lớn 



Tin tức từ Đại học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

3 

mạnh, hi vọng Ngày hội Việc làm sẽ tiếp tục là sự kiện được mong chờ hàng năm, trở thành cầu nối vững 

chắc giữa sinh viên với doanh nghiệp, tạo cơ hội để sinh viên tìm được việc làm phù hợp với năng lực, sở 

thích của bản thân. 

 

(Truyền Thông) 

 

 


