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THÔNG BÁO
Hội thảo Khoa học và OpenDay với Công ty TMA Solutions
Để giúp sinh viên mở rộng kiến thức về các công nghệ, giải pháp, những chính
sách hỗ trợ cho giáo dục của công ty TMA dành cho sinh viên ngành Tin học cũng như
tìm hiểu và tham gia tuyển dụng nhân lực ngành Tin học của doanh nghiệp đối với sinh
viên ngành Tin học.
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường đã chủ động kết hợp và liên hệ với công ty
TMA Solutions- một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực gia công phần mềm và
các giải pháp công nghệ thông tin tại Việt Nam - tổ chức hội thảo và ngày hội việc làm
OpenDay với CBGV và sinh viên của Khoa, kế hoạch Hội thảo cụ thể như sau:
Lịch làm việc cụ thể (01 ngày)
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- Thà h phầ tham dự: Giảng viên và sinh viên ngành Tin học thuộc Khoa
- Thời ia : 08 giờ đến 11h30, ngày 09/06/2014
- Địa điểm: Hội trường 150 C, D, khu trung tâm ĐHAG
- Nội d

: Đại diện công ty TMA sẽ có báo cáo các nội dung: OmniVista – An

NMS application, VitalSuite – A network/application performance management
product family (emphasize it used both Java and C/C++ technologies)....
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Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng sinh

viên Tin học vào làm tại công ty TMA.
- Thà h phầ tham dự: Sinh viên ngành Tin học thuộc Khoa
- Thời ia : 13h giờ đến 17:30, ngày 09/06/2014
- Địa điểm: Hội trường 150 C, D, khu trung tâm ĐHAG
- Chi tiết phỏ
Activity
English test (TOEIC
test)

vấ :
Time
1:00 pm to
3:00 pm

Owner
Thy Lam,
Thuan Pham

Note
All students who apply for
a job will join TOEIC test.
Need AG to support a
room with capacity bing
enough for the number
of students applying
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Technical test

3:15 pm to

Thuan Pham

4:15 pm

All students who apply
for a job will join
Technical test

Face to Face

4:20 pm to

Tuyen Nguyen, Top 10 candidates with

interview

5:30 pm

Au Nguyen,

highest score of

Phuc Tran

Technical test will be
interviewed immediately.
The others will be
considered later
Need AG to support a
room with capacity bing
enough for the number
of students applying

Để việc tổ chức hội thảo và ngày hội việc làm OpenDay được diễn ra
thuận lợi, đề nghị các bạn sinh viên liên hệ và đăng ký tham dự với Thầy Lê
Xuân Phi (DT:0979 501 773). Thời hạn đăng ký là từ ngày ra thông báo đến
hết ngày 30/05/2014.

An Giang, ngày 21/5/2014

2

