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KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH

HỘI CHỢ VIỆC LÀM SINH VIÊN - 2012

TP Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2012
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HỘI CHỢ VIỆC LÀM ĐẠI HỌC HOA SEN

Ngày 10 tháng 3 năm 2012

Thời gian: Thứ bảy , 10 / 3 /2012

Địa điểm: Cơ sở 2 ĐH Hoa Sen, lô 10 CVPM Quang Trunng, Quận 12

Số lượng tham dự: 600 sinh viên ( Bao gồm: sinh viên các khoa, ngành trường ĐH Hoa Sen)

Kinh phí: VNĐ

Đơn vị truyền thông Trường Đại Học Hoa Sen

I. MỤC ĐÍCH:
 Tạo cầu nối giữa sinh viên với các công ty,doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước

 Tạo 1 sân chơi,giao lưu giữa các sinh viên các khoa khác nhau

 Hội chợ là cơ hội tốt để các bạn sinh viên tiếp xúc và tìm hiểu các công ty,doanh nghiệp,tập đoàn mà các bạn

quan tâm

 Đồng thời thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với các bạn sinh viên và khuyến khích sự giao lưu học hỏi

với các công ty,doanh nghiệp hoặc tập đoàn
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 Tạo điều kiện cho các sinh viên thể hiện được khả năng cũng như năng lực được tích lũy trong quá trình học

tập,rèn luyện tại trường

 Cơ hội việc làm dành cho sinh viên chuẩn bị ra trường

II. KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH

1. Ngoài sân trường : Hội chợ việc làm

_Thời gian: từ 7h00 đến 18h ngày 10/3/2012

_Địa điểm: sân trường cơ sở 2 ĐH Hoa Sen, lô 10 CVPM Quang Trung

_Số lượng tham dự: 600 sinh viên

 Sân trường sẽ được bố trí thành những gian hàng , mỗi gian hàng là 1 công ty hoặc doanh nghiệp khác nhau,sẽ có

khoảng 30-40 gian hàng

 Giữa sân trường sẽ có 1 sân khấu nhằm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc hội chợ, văn nghệ….

 Sinh viên có thể tham gia các gian hàng bất kỳ mà mình thích. Tại các gian hàng, sinh viên có thể tìm hiểu về Doanh

nghiệp, quyền lợi cũng như bảng mô tả công việc được yêu cầu . Sinh viên được nộp CV, phỏng vấn trực tiếp vào

các vị trí thực tập và làm việc tại các gian hàng doanh nghiệp

 Hình thức tổ chức: tổ chức 30-40 gian hàng cho các ngành

o Ngành QTNL Ngành QTKD

o Ngành TC- NH Ngành Kế toán

o Ngành Marketing Ngành Ngoại Thương
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o Ngành QT NHKS-DL Ngành Toán Ứng Dụng

o Ngành CNTT Ngành Thiết kế đồ họa

o Ngành Công nghệ môi trường Ngành Ngôn ngữ Anh

o Ngành Truyền thông và mạng máy tính Ngành QTVP

 Mỗi gian hàng sẽ do DN tự bày trí, truyền thông và trao tờ bướm cho SV

 Có 5-10 SV tham gia hỗ trợ phía tổ chức và doanh nghiệp
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 Sơ đồ bố trí không gian hội chợ việc làm
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2. Trong hội trường F301: Hội thảo chuyên đề
_ Thời gian: buổi sáng từ 10h00 đến 12h00, buổi chiều từ 15h00 đến 17h00

_ Địa điểm : phòng F301 cơ sở 2 ĐH Hoa Sen

_ Số lượng tham dự :150-200 sinh viên

Nội dung

_ Hội thảo: “Rèn luyện kỹ năng xin việc và phỏng vấn dành cho SV mới ra trường “

_ Hội thảo: “ Kỹ năng hội nhập dành cho sinh viên”

Lịch chương trình

STT Thời gian Thời lượng Nội dung Phụ trách Ghi chú

1 7:00 – 7:30 30p Đón khách, ổn định trật tự

2 7:30 – 7:45 15p Nhạc văn nghệ mở màn, khai mạc hội chợ

3 7:50 – 8:00 10p MC lên giới thiệu chương trình, giới thiệu DN tham dự

4 8:00 – 10:00 120p SV đến các gian hàng,diễn ra các hoạt động như tư vấn, nộp CV,
phỏng vấn,v.v

5 10:00– 12:00 120p Trò chơi sân khấu, DN giao lưu với SV dưới sân và Hội thảo chuyên
đề “Rèn luyện kỹ năng xin việc và phỏng vấn dành cho SV mới ra
trường” phòng 301

6 12:00 – 13:00 60p Nghỉ trưa
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7 13:00 – 15:00 120p Tiếp tục diễn ra các hoạt động cùa hội chợ

8 15:00 – 17:00 120p Trò chơi sân khấu, DN giao lưu với SV dưới sân và Hội thảo chuyên
đề:” Kỹ năng hội nhập dành cho sinh viên” phòng 301

9 17:00 – 17g30 30p Bế mạc hội chợ

3. Giải thưởng

o Kêu gọi suất học bổng cho SV

Cơ cấu BTC

o Phòng HTSV :  4 người

o Ngành QTNL           :  1 người và 10 SV

o Hỗ trợ từ các CLB   : 5 SV

III. Chi phí

- Chi phí gian hàng: 2,500,000 VNĐ/ 01 gian hàng (4m x 4m)

Bao gồm:

+ 02 bàn kích thước 0,5m x 1,5m.

+ Ghế dựa lưng cao: 04 cái

+ Quạt: 01 cái

+ Nước suối: 08 chai/ngày

+ 01 tình nguyện viên hỗ trợ liên hệ BTC.
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- Chi phí tổ chức hội thảo tại hội trường: 1,500,000 VNĐ/ hội thảo/2 giờ. (Tối đa 02 hội thảo, ưu tiên DN đăng

ký trước)

- BTC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chiếu các đoạn phim quảng cáo do doanh nghiệp chuẩn bị sẵn. Và hỗ trợ mỗi

doanh nghiệp 15p tự giới thiệu trên sân khấu nếu có nhu cầu.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

(đã ký)

TRẦN VI CƯỜNG


