Hồ sơ mời tham gia và tài trợ

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN 2021
Job Fair Online NLU 2021

8:00 - 16:00

16&17/12/2021
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Kính gửi Ban Lãnh đạo Quý doanh nghiệp,

Thư Ngỏ

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM là một trường đại học đa ngành, có bề dày lịch sử
hơn 65 năm và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực Nông –Lâm –Ngư nghiệp.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp
của Quý doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ học bổng, cung cấp cơ hội việc làm, thực
tập, phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho sinh viên
trường. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý doanh nghiệp trong
suốt thời gian qua.
Chương trình Ngày hội Việc làm online 2021 là một cầu nối nhằm gắn kết mối quan hệ
giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên. Đồng thời nhằm giải quyết và hỗ trợ sinh
viên tìm kiếm cơ hội việc làm trong thời điểm dịch Covid-19.
Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia,
tài trợ hoặc hỗ trợ các nguồn học bổng cho sinh viên trong Ngày hội Việc Làm online
2021
Sự đồng hành của Quý doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp,
thương hiệu phát triển bền vững đối với các đối tác, xã hội và đặc biệt là sinh viên
trường– nguồn nhân lực chất lượng cao và tiềm năng của Quý doanh nghiệp.
Kính chúc Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và
thành đạt.
Trân trọng cảm ơn và kính chào.
HIỆU TRƯỞNG

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
KÊNH TRUYỀN THÔNG

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Online: Website, Fanpage, Group Facebook Sinh
viên, Email Sinh viên

SV chuẩn bị tốt nghiệp và mới tốt nghiệp
của trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM,

Offline: Banner, Poster, Màn hình Desktop

các trường đại học, cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp trên địa bàn Tp.HCM và
các vùng lân cận.
Nguồn nhân lực trẻ có trình độ trên địa
bàn TP.HCM và các tỉnh.

ĐƠN VỊ THAM GIA
Các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, các cơ quan
có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, đặc biệt là tuyển
dụng sinh viên chuẩn bị ra trường và nguồn nhân
lực trẻ tại TP.HCM và các tỉnh.
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TỔNG
QUAN
CHƯƠNG
TRÌNH

Giúp sinh viên định hướng
nghề nghiệp của mình thông
qua những hoạt động kết
nối: webinar, chating,...

Trang bị cho sinh viên những
kỹ năng sẵn sàng qua những
hoạt động: hoàn thiệnCV,
Interview,...

Sinh viên có thể ứng tuyển vào các
vị trí mình muốn, giao lưu trực tiếp
doanh nghiệp về các chương trình
tuyển dụng thông qua webinar,...
4

Ý
nghĩa
job
fair
online
2021

Ảnh hưởng của đại dịch Covid, hạn chế những
bất lợi về ngoại cảnh (thời tiết, sức khỏe,..)

Đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng của DN
trong giai đoạn này
Tương tác kết nối DN với hàng chục
nghìn Sinh viên trên phạm vi toàn quốc
Tối ưu hóa chi phí di chuyển, chi phí cơ
sở vật chất, chi phí nhân sự

Tăng hiệu quả tương tác với các ứng viên
tiềm năng

TẠI
trên website trước ngày diễn ra
JOB
chương trình.
FAIR Ứng viên sẽ nộp CV trực tiếp tại
ONLINE website
NLU

Các vị trí tuyển dụng sẽ được đăng tải Ứng viên có thể trò chuyện trực tiếp
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với nhà tuyển dụng qua tin nhắn,
video kết nối trên website

Nhà tuyển dụng có thể chọn lọc

Kết nối Doanh nghiệp qua

và phỏng vấn trực tiếp

webinar, chat with us,...

HÌNH THỨC THAM DỰ
Doanh nghiệp có thể đăng ký tham dự các hạng mức

TÀI TRỢ VÀNG
30.000.000 đ

TÀI TRỢ BẠC
20.000.000 đ

Doanh nghiệp tham
gia đồng hành

TÀI TRỢ ĐỒNG
10.000.000 đ

Gian hàng trực tuyến
3.000.000đ/gian

(*) Chi phí này áp dụng cho chương trình năm 2021 nhằm hỗ trợ và đồng hành cũng doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 phức tạp
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QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU
QUYỀN LỢI

T À I TRỢ
VÀNG
3 0 . 0 00.000

T À I TRỢ
BẠC
2 0 . 0 00.000

T À I TRỢ
ĐỒNG
1 0 . 0 00.000

D N Đ ỒNG HÀNH
3 . 0 0 0.000

Logo của DN trên
banner tuyên truyền
(0,8*1,8)
Logo và thông tin DN trên
Cổng thông tin việc làm,
website, fanpage
Thông tin DN được đề cập
trong thông cáo báo chí
Logo và thông tin DN
xuất hiện trong email giới
thiệu chương trình tới SV

Tổng hợp các DN
tham gia
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TRONG NGÀY HỘI
QUYỀN LỢI

T À I TRỢ
VÀNG
3 0 . 0 00.000

T À I TRỢ
BẠC
2 0 . 0 00.000

T À I TRỢ
ĐỒNG
1 0 . 0 00.000

D N Đ ỒNG HÀNH
3 . 0 0 0.000

Hỗ trợ 01 booth tuyển
dụng trực tuyến
Chọn theo vị trí tuyển
với sự quan tâm của
ứng viên

Được nhận CV của tất cả
ứng viên
Mời ứng viên phỏng vấn
trực tiếp

Nhận Kỷ niệm chương và
Thư cảm ơn

Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương

Thư cảm ơn

9

SAU NGÀY HỘI
QUYỀN LỢI

T À I TRỢ
VÀNG
3 0 . 0 00.000

T À I TRỢ
BẠC
2 0 . 0 00.000

T À I TRỢ
ĐỒNG
1 0 . 0 00.000

D N Đ ỒNG HÀNH
3 . 0 0 0.000

Cung cấp dữ liệu Sv
tốt nghiệp trong 1 năm
học
Hỗ trợ tổ chức chương
trình giao lưu tuyển dụng
trong 1 năm

2 buổi

1 buổi

Đăng tin tuyển dụng trên
Cổng thông tin 1 năm

Logo trên backdrop Lễ tốt
nghiệp năm 2022
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Timeline Job Fair NLU
2021
20/11/2021

Hạn chót tiếp
nhận thông tin
DN tham gia và
tài trợ

01/12/2021

Hạn chót tiếp
nhận Hồ sơ ứng
tuyển của Ưng
Viên

10/12/2021

BTC và DN đặt
lịch hẹn phỏng
vấn với Ứng
viên

8:00- 9:00

9:00- 16:00

17/12/2021

17/12/2021

Khai mạc
Ngày hội Việc
Làm online 2021

Webinar
phỏng vấn ƯV
trực tiếp của
các DN tham
gia

HÌnh thức:
Livestream
Zoom metting
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HÌnh thức:
Livestream
Zoom metting

Thông tin liên hệ đăng ký tài trợ và tham gia:

Th.S Trần Hữu Minh
GĐ Trung Tâm HTSV&QHDN
Điện thoại: 0988 285 688
Email: tranminh@hcmuaf.edu.vn

Th.S Nguyễn Thị Hà Thu
Chuyên viên
Điện thoại: 093 763 1763
Email: nhthu@hcmuaf.edu.vn

Th.S Trịnh Thanh Toàn
Chuyên viên
Điện thoại: 0983 621 629
Email: tttoan@hcmuaf.edu.vn

Phan Xuân Phước
Chuyên viên
Điện thoại: 0913 719 467
Email: xuanphuoc@hcmuaf.edu.vn

