DÀNH CHO SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 8): 44 Công ty tham
gia phỏng vấn trực tiếp tại trường với hơn 800 vị trí tuyển dụng các ngành trong
TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI TỪ 31/7 ĐẾN 04/8
Mỗi mùa tuyển sinh khóa mới, chúng ta luôn được nghe “HỌC Ở HCMUTE KHÔNG
SỢ THẤT NGHIỆP”, sự thật thì sinh viên tốt nghiệp từ HCMUTE không chỉ không
lo thất nghiệp mà số liệu khảo sát hàng năm khoảng gần 50% các bạn có việc làm
TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP. Tuần lễ tuyển dụng nhân tài là sự kiện tuyển dụng hàng
năm dành riêng cho các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8, đây là cơ hội để các bạn
“phỏng vấn nhanh- có việc làm luôn” ngay tại sân nhà
Ngoài ra, Ban tổ chức thấu hiểu các bạn đang bận rộn chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp
hoặc hoàn thành các công việc cuối cùng để được chính thức xét tốt nghiệp nên cách
thức đăng kí phỏng vấn cũng vô cùng đơn giản:
- Bước 1: Đăng kí online từ 12/7 đến 20/7
+ Xem danh sách 44 công ty tham gia, vị trí tuyển dụng, hồ sơ yêu cầu tại:
https://goo.gl/1SJh55
+ “Nghiên cứu” kỹ thông tin chi tiết các công ty có tuyển dụng ngành mình, vị trí
tuyển dụng, hồ sơ yêu cầu… tại link:
https://goo.gl/3KMjjW
(tìm theo mã công ty) Bước này quan trọng nhé các bạn “chọn mặt gửi vàng” mà.

+ Đăng kí online chọn các công ty ứng tuyển tại:
https://goo.gl/forms/hya4TOzvE8JUYVy73
- Bước 2: Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Phòng Quan hệ doanh nghiệp trong 2 ngày 19
và 20/7
- Bước 3: Cập nhật Email, giữ liên hệ qua điện thoại để nhận thông báo và lịch phỏng
vấn chi tiết các công ty đã đăng kí từ 21/7 đến 30/7
- Bước 4: Phỏng vấn theo lịch trong Tuần lễ tuyển dụng nhân tài từ 31/7 đến 04/8

