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Ngày hội Tuyển dụng Vinpearl 2017 tại Đại học Duy Tân
Diễn ra trong 2 ngày 18 - 19/2/2017 tại Đại học Duy Tân - Cở sở 209 Phan Thanh, Tp. Đà Nẵng, chương
trình Ngày hội Tuyển dụng Vinpearl 2017 đã thu hút được sự quan tâm và tham gia ứng tuyển của đông
đảo các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực Du lịch.

Đại diện Vinpearl phát biểu tại Ngày hội Tuyển dụng

Vinpearl là thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu
Việt Nam. Xây dựng chiến lược phát triển chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao và 5+ sao đẳng cấp
quốc tế, Vinpearl luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm cũng như dịch vụ ngày càng phong phú trong lĩnh
vực Du lịch để thu hút du khách, tạo nên thương hiệu Vinpearl uy tín và phát triển ngày càng lớn mạnh.
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Các ứng viên tham gia Ngày hội được Vinpearl thu nhận hồ sơ và trực tiếp phỏng vấn

Với hàng trăm vị trí tuyển dụng cho các bộ phận Tiền sảnh, Ẩm thực và Bếp, Ngày hội Tuyển dụng
Vinpearl 2017 tại Đại học Duy Tân đã mang đến cho sinh viên Duy Tân cũng như sinh viên các trường
Đại học - Cao đẳng trên địa bàn Tp. Đà Nẵng và các bạn trẻ yêu thích làm việc trong lĩnh vực Du lịch
những cơ hội việc làm hấp dẫn. Tại Ngày hội, các ứng viên đã được nhân viên Phòng Nhân sự
của Vinpearl thu nhận hồ sơ và tham gia vào 3 vòng phỏng vấn tuyển dụng, gồm: Vòng sơ tuyển với các
câu hỏi về thông tin cá nhân và kinh nghiệm làm việc, Vòng 2 với các câu hỏi phỏng vấn trực tiếp của các
trưởng bộ phận cần tuyển dụng và Vòng 3 với việc thực hiện bài test tiếng Anh trả lời các câu hỏi liên
quan đến nghiệp vụ chuyên môn.

Đến với Ngày hội Tuyển dụng Vinpearl 2017 tại Đại học Duy Tân, bạn Trần Thị Hội (Cựu sinh viên Đại
học Ngoại ngữ) chia sẻ: “Em biết đến chương trình ngày hôm nay thông qua bạn bè và thông báo của
Đại học Duy Tân trên mạng xã hội Face book. Tham gia ứng tuyển vào vị trí Thư ký Buồng phòng, em
mong muốn sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động mang đẳng cấp quốc
tế như Vinpearl. Qua tìm hiểu, em được biết Đại học Duy Tân cũng thường xuyên phối hợp với rất nhiều
doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức Ngày hội Tuyển dụng. Điều này giúp cho các bạn trẻ chúng
em cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp và phát triển nghề nghiệp của bản thân.”

Kết thúc Ngày hội, hơn 200 lượt ứng viên đã được Vinpearl thu nhận hồ sơ và trực tiếp phỏng vấn. Gần
100 ứng viên tiềm năng nhất đã được Vinpearl tiếp nhận vào nhiều vị trí để thử việc trong vòng 2 tháng
và sau đó, những ứng viên xuất sắc nhất sẽ được tuyển dụng vào làm việc chính thức tại Vinpearl.

(Truyền Thông)
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