TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 36 /TB-TTHTSV-ĐHNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO
(V/v phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân Đội tổ chức “Ngày hội tuyển dụng”)
Nhằm hỗ trợ sinh viên trong hoạt động định hướng nghề nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ sinh
viên phối hợp với Ngân hàng TMCP Quận Đội tổ chức “Chuỗi ngày hội tuyển dụng CHUYÊN
VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Dành riêng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh” cho sinh
viên của trường, thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 01/12/2018
- Địa điểm: Giảng đường A005 và A006 - Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.
Thủ Đức
2. Hình thức đăng ký:
- Sinh viên đăng ký trực tuyến tại https://bom.to/C4qNn
- Sinh viên mang theo CV trực tiếp tới sự kiện, hoặc đăng ký trực tiếp tại Trung tâm hỗ
trợ sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM. Sinh viên đăng ký trực tiếp tại VP. Trung
tâm Hỗ trợ sinh viên đến hết ngày 30/11/2018.
3. Nội dung chương trình:
- Tham gia phỏng vấn vị trí CV Quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp chính thức
của ngân hàng Quân đội
-

Biết kết quả và có thể đi làm ngay sau khi phỏng vấn

-

Nhận công việc với thu nhập lên đến nghìn USD và cơ hội thăng tiến rộng mở

-

Trải nghiệm 1 tour tuyển dụng thú vị chưa từng có với rất nhiều phần quà hấp dẫn
Mọi ý kiến thắc mắc, sinh viên vui lòng liện hệ Hotline: (+84) 24 6277 7222 (0439)

Nơi nhận:
- Ban website
- Phòng CTSV
- Các khoa quản lý SV
- Đoàn Thanh Niên – Hội SV
- Lưu TT. HTSV

GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Văn Sáu

