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NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2019
CREATING Opportunities TOGETHER

Tiếp nối thành công của Ngày hội việc làm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
tiếp tục tổ chức “Ngày hội việc làm 2019” nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, 
doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên. Chương trình hứa hẹn sẽ là cầu nối

gắn kết đơn vị sử dụng lao động với những sinh viên đầy tiềm năng và cũng là cơ hội tốt
để quý Cơ quan giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hoá cơ quan một cách rộng rãi. 

Ban Tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm 2019” rất mong nhận được
sự quan tâm giúp đỡ và hợp tác từ Quý Cơ quan với tư cách là

Nhà Đồng hành của chương trình. 



08:00 – 15:00  
ngày 09/01/2019

2000 cơ hội việc làm

Sân nhà A1-A2 

50 Doanh nghiệp

Cơ hội Kết nối
Doanh nghiệp và Sinh viên 

Quyền lợi tham gia

• Cung cấp01 gian hàng tiêuchuẩn
• Trở thành đối tác truyềnthốngcủa

Trường Đại học Ngoạingữ- ĐHQGHN trongcông
tác giới thiệuviệc làm-thựctập sinhviên.

• Đại diện đơn vị tham gia nhận thư cảm ơn trên sân
khấu chương trình

• Quảng báhìnhảnh doanhnghiệp
• Hỗ trợ đăng tải miễn phí thông tin tuyển dụng, các

chương trình dành cho Sinh viên của doanh nghiệp
trong 01 năm.

5000 sinh viên 

Chi phí tham gia 
• 10.000.000/gianhàng(chưagồm VAT)

Đăng ký tham gia 
• Đăng ký theo đườnglink:https://bit.ly/2Anrf16
• Liên hệ:ulis.jobfair@gmail.com
• Hotline:0986 454889( NguyễnPhanHuy)
• Hạn đăng ký:25/11/2019

NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2019



02 03 0401

NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2019
Cơ hội tổ chức các hoạt động giao lưu- quảng bá hình ảnh- tuyển dụng việc làm 

Hoạt động tuyển dụng,
phỏng vấn trực tiếp tại
gian hàng:
- Giới thiệu nhà

tuyển dụng
- Quảng bá thông tin

tuyển dụng
- Tiếp nhận đăng ký

của ứng viên

Hoạt động tuyển
dụng, phỏng vấn,
làm bài kiểm tra
đánh giá năng lực,
toạ đàm giới thiệu
nhà tuyển dụng

Hoạt động trưng bày
sản phẩm, giới thiệu
sản phẩm ưu đãi
dành cho sinh viên

Buổi gặp gỡ giữa
lãnh đạo Nhà
trường và doanh
nghiệp
Tiệc giao lưu kết nối
doanh nghiệp



CƠ HỘI TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ 
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG : 50.000.000 đồng

NHÀ TÀI TRỢ BẠC : 30.000.000 đồng

Ø 03 gian hàng tiêu chuẩn – chọn vị trí đẹp

Ø Tổ chức hội thảo chuyên đề 

Ø Phát biểu và chiếu hình ảnh quảng bá đơn vị trong chương trình

Ø Vị trí logo trên mọi ấn phẩm truyền thông của chương trình

Ø 02 gian hàng tiêu chuẩn – chọn vị trí thuận lợi 

Ø Tổ chức hội thảo chuyên đề 

Ø Chiếu hình ảnh quảng bá đơn vị trong chương trình

Ø Vị trí logo trên các ấn phẩm truyền thông của chương trình



Hình ảnh Ngày hội việc làm các năm 
Hãy trở thành người đồng hành cùng ULIS chúng tôi 

ULIS JOBFAIR 2018 ULIS JOBFAIR 2017 ULIS JOBFAIR 2016 

26 doanh nghiệp 
1000 lượt sinh viên 

49 doanh nghiệp 
2500 lượt sinh viên 

39 doanh nghiệp 
2000 lượt sinh viên 



Trân trọng cảm ơn 
Kính mong sự hợp tác của Quý đơn vị 


