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Hôm nay ngày 12.06.2014, ngày hội việc làm lần thứ 6 của Khoa Ngữ Văn Đức đã diễn ra tại phòng C103 với sự tham gia của 11 doanh
nghiệp Đức và các doanh nghiệp có liên quan đến Đức. Sau phần phát biểu khai mạc của Th.S. Nguyễn Thị Bích Phượng, Q. Trưởng Khoa,
là phần phát biểu của phó Tổng lãnh sự quán Đức ông Olaf Malchow tại TP.HCM.
Sau đó là phần tự giới thiệu của các doanh nghiệp và công ty đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên. Đại diện của
công ty du lịch Terra Verde (Đất xanh), ông Nguyễn Ngọc Sang giới thiệu sơ lược về công ty Terra Verde. Ông bày tỏ niềm niềm phấn khởi
cũng như mong muốn được tiếp xúc trò chuyện trực tiếp với các bạn sinh viên mà theo lời ông Sang là “những người có thể trong tương lai
sẽ trở thành đồng nghiệp của chúng tôi”.
Tiếp đến là phần giới thiệu của công ty TPL với đại diện là bà Andrea Sueschetz, ông Nguyễn Việt Hồng giới thiệu trường Quốc tế Đức và
những vị trí mà trường cần tuyển dụng, Bà Nguyễn Lê Phương Ngọc- Đại diện công ty DIGI-TEXX cũng nêu những vị trí công ty cần tuyển
dụng sinh viên của Khoa Ngữ văn Đức. Các công ty đều bày tỏ niềm vui mừng vì rất nhiều nhân viên hiện tại của họ là các cựu sinh viên
của Khoa. Một số công ty khác đến tham dự là Triumph International Vietnam LTD, Swiss Post Solutions Ltd., Far EastKontor Co.,LTD,
Robert Bosch Engineering and Business, Easia Travel.
Các bạn sinh viên năm 3 và năm 4 đã sẵn sàng hồ sơ tuyển dụng để đến phỏng vấn trực tiếp tại bạn của mỗi công ty. Một số công ty cho
biết đã chọn được vài nhân tố cho công ty mình và sẽ tiến hành phỏng vấn các vòng kế tiếp công ty. Được biết đây là lần thứ 2 Khoa tổ
chức Ngày hội việc làm theo hình thức để sinh viên đăng ký phỏng vấn trực tiếp tại bàn của mỗi công ty, sau khi sinh viên đã đọc và tìm
hiểu trước về các vị trí mà các công ty cần tuyển dụng.
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