DEK Career Day 2019 – Cơ hội nhanh nhất đến với DEK Technologies Việt Nam.
Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ và sẵn sàng tham dự ngày hội DEK Career Day 2019. Chắc chắn đây sẽ là cơ hội
tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên năm cuối cũng như các bạn sinh viên mới tốt nghiệp đang tìm kiếm cho
mình công việc hấp dẫn, nhiều thử thách tại công ty phần mềm đa quốc gia.
Đến với ngày hội, bạn sẽ có cơ hội:
-

Tham gia phỏng vấn và nhận việc làm ngay trong ngày

-

Nhận giải thưởng hấp dẫn dành cho CV ấn tượng nhất trong cuộc thi “Best CV Competition”

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
-

Thời gian: 8:30 sáng, thứ 5, ngày 14 tháng 03 năm 2019

-

Địa điểm: Công ty DEK Technologies Việt Nam, số 121/137 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1,
thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯƠNG THAM DỰ:
-

Các bạn sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường hoặc đã ra trường dưới 1 năm chuyên ngành Điện –
Điện Tử, Điện tử viễn thông, Công Nghệ Thông Tin, Hệ thống thông tin và các ngành liên quan.

-

Có khả năng làm việc nhóm và tinh thần sẵn sàng học hỏi kiến thức mới.

-

Điểm trung bình tích lũy từ 6.7 trở lên.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ:
Đăng ký tham gia tại

link, hoặc gửi CV và bảng điểm về địa chỉ email: info-vn@dektech.com.au ngay hôm

nay
LIÊN HỆ
Mọi thắc mắc về chương trình, xin liên hệ;
-

Điện thoại: +28 3 914 65 66

-

Email: info-vn@dektech.com.au

-

Website: dektechnologies.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Just 1 day to interview and get offer. Why not?
Let’s join our Career Day 2019 at DEK Technologies to get a job you love. This is the perfect opportunity for
the 4th year IT students & Freshers to work at a global IT company.
Come with us, you will:
-

Interview and get offer within 1 day

-

Receive amazing gift if your CV was chosen in “BEST CV COMPETITION”

PROGRAM:
-

Date: Thursday, March 14th, 2019

-

Time: 08:30 am

-

Location: DEK Office, 121/137 Le Loi street, Ben Thanh ward, district 1, Ho Chi Minh city

WHO SHOULD JOIN?
-

4th year IT Students and Freshers

-

High teamwork spirit and Eager to learn new technologies

-

GPA: 6.7 up

HOW TO JOIN:
Register at

link or send CV and updated transcript to email: infor-vn@dektech.com.au

CONTACT US:
Any question about Career Day, please do not hesitate to contact us via:
• Phone: +28 3 914 65 66
• Email: info-vn@dektech.com.au
• Website: dektechnologies.com

