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Hơn 12.000 Sinh viên Tham gia Ngày hội Việc làm 2016 tại 

Đại học Duy Tân 

 

Nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ bền vững giữa nhà trường với doanh nghiệp trong việc nâng cao 

chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, 

Đại học Duy Tân tiếp tục phối hợp cùng Báo Người Lao động tổ chức Ngày hội Việc làm lần thứ 10 vào 

ngày 3/6/2016 tại Cơ sở Số 3 - Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Đây là chương trình Ngày hội Việc làm có 

quy mô lớn nhất trong 10 năm qua với sự tham gia của 75 doanh nghiệp đã mang đến 2.700 vị trí tuyển 

dụng cho hơn 12.000 sinh viên trên địa bàn Tp. Đà Nẵng. 

  

  

 Lễ cắt băng Khai mạc Ngày hội Việc làm 2016 tại Đại học Duy Tân 

 

Phát biểu Khai mạc Ngày hội, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị, Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cho biết: “Một trong những vấn đề bức thiết hiện nay là làm thế 

nào để đào tạo được một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng 

cao của đất nước. Bởi vậy, trong suốt 10 năm phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức Ngày hội Việc 

làm, Đại học Duy Tân không ngừng nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và 

tiếp nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để có sự điều chỉnh kịp thời và đúng đắn trong 

chương trình đào tạo của nhà trường. Trong thời gian tới, Đại học Duy Tân sẽ tổ chức nhiều buổi tọa 

đàm với các doanh nghiệp để cùng trao đổi và thảo luận về các vấn đề quan trọng, quyết định đến sự 

phát triển của hai bên như: Làm thế nào để nâng cao được chất lượng đào tạo? Đào tạo gắn với nhu cầu 

thực tiễn của doanh nghiệp như thế nào? Đào tạo gắn liền với nghiên cứu ra sao?,...” 

  



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

2 

  

 Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng và được tư vấn hướng nghiệp  

tại các gian hàng của doanh nghiệp 

 

Trong số 2.700 vị trí tuyển dụng đến từ 75 doanh nghiệp tham gia Ngày hội Việc làm 2016 tại Đại học 

Duy Tân, có 22% vị trí thuộc khối ngành Kinh tế, 40% vị trí cho các khối ngành Du lịch - Tài chính - 

Ngân hàng, khối ngành Kỹ thuật chiếm 22% và các khối ngành khác chiếm 16%. Ngoài những vị trí 

tuyển dụng hấp dẫn dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, ngay tại Ngày hội, các doanh nghiệp còn mang 

đến nhiều cơ hội làm việc Part time, Full time, làm việc theo thời vụ hoặc dự án cho những sinh viên đang 

còn ngồi trên ghế nhà trường.  

 

Sinh viên Trần Thị Linh Giang (Lớp K19 NAD1) chia sẻ: “Hiện tại, em đã ứng tuyển vào một số vị trí 

làm việc Part time phù hợp với ngành học và năng lực của bản thân. Đến với gian hàng của các doanh 

nghiệp, em vừa được tìm hiểu về những thông tin tuyển dụng vừa được tư vấn hướng nghiệp cho tương 

lai, từ đó đưa ra những „chiến lược‟ học tập hiệu quả hơn và biết được mình cần bổ sung thêm những gì 

để có thể đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.” 

 

Không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho sinh viên, Ngày hội Việc làm cũng là cơ hội để các doanh 

nghiệp tham gia Ngày hội việc làm 2016 như: Mercure Danang, French Village Bana Hills, Almanity Hoi 

An Resort, Axon Active Việt Nam, Ô tô Trường Hải, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty CP 

Quản lý & Khai thác tòa nhà Đà Nẵng... tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được 

nhu cầu công việc của đơn vị mình. Tại mỗi gian hàng, các doanh nghiệp đã cung cấp thông tin tuyển 

dụng, trực tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn để lựa chọn ra những ứng viên tài năng nhất. 
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Kết thúc Ngày hội Việc làm 2016, có 2.179 hồ sơ ứng tuyển của sinh viên đã được các doanh nghiệp tiếp 

nhận, trong đó có 1.957 hồ sơ của sinh viên Duy Tân. Nắm bắt được cơ hội việc làm ngay sau khi tốt 

nghiệp, các Tân Kỹ sư, Kiến trúc sư cùng Cử nhân các trường đại học - cao đẳng trên địa bàn Tp. Đà 

Nẵng nói chung cũng như Đại học Duy Tân nói riêng đã và đang có những sự khởi đầu thuận lợi trên con 

đường xây dựng và phát triển sự nghiệp trong tương lai. 

 

(Truyền Thông) 

 


