
Tin tức từ Đại học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

1 

Cơ hội làm việc và thực tập tại Hoa Kỳ. 

 

THÔNG BÁO CHƢƠNG TRÌNH 

“CƠ HỘI LÀM VIỆC VÀ THỰC TẬP TẠI HOA KỲ” (ĐỢT 2) 

           Công ty Workwest và Trung tâm Tƣ vấn Du học Đại học Duy Tân xin thông báo đến các bạn sinh viên sự 

kiện quan trọng sau: 

Ngày hội tuyển dụng trực tiếp với các nhà Tuyển dụng lớn và uy tín của Hoa Kỳ  

Thời gian:      Ngày 02 tháng 04 năm 2011 

Địa điểm:      TP Hồ Chí Minh (Đối với sinh viên Đà Nẵng - phỏng vấn qua Skype) 

Tham gia ngày hội tuyển dụng này, các sinh viên có cơ hội được gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển 

dụng lớn đến từ Hoa Kỳ. Do đó, các sinh viên có thể tìm ngay cho mình cơ hội đi Mỹ thực tập, làm việc kết hợp Du 

Lịch Hè, với công việc tốt và mức lương hấp dẫn.  

  

  

Đối tƣợng tham gia: 

1 - Chương trình Work & Travel In USA: 3 tháng 

- Là sinh viên đang theo học các Trường Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp chính quy tất cả các ngành. 

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt 

- Lệ phí chương trình: ước tính khoảng 26 triệu đối với các bạn sinh viên năm 4 và 23 triệu đối với sinh viên 

năm 1,2,3. 
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·         3 triệu: phí booking jobs (các bạn sẽ được 3 công việc) 

·         26 triệu: phí giấy tờ, bảo hiểm xã hội 

 Lợi ích của ứng viên: 

- Được trả lương 7-10$/ giờ (ước tính $800 - $1000 / tháng) 

- Có thể được nhận tiền boa và hoa hồng 

- Được tổ chức nước ngoài cấp chứng chỉ sau khi hoàn tất chương trình 

- Được ở lại thêm 1 tháng để du lịch Hoa Kỳ. 

2 - Chương trình Internship and Training Program In USA: 6 tháng - 1 năm 

        + Sinh viên đang học ngành Quản Trị Du Lịch, Khách Sạn. 

        + Trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt. 

        + Lệ phí chương trình: ước tính khoảng 92 triệu. (3 triệu cho booking jobs) 

 Lợi ích cùa ứng viên:  

 - Được phép làm việc từ 6-12-18 tháng ở Hoa Kỳ và thêm 01 tháng để du lịch tham quan. 

- Được trả lương $7,5- $12/giờ làm việc ($1,000 - $1,500/ tháng). 

- Làm ngoài giờ được cộng thêm 50%. 

- Có chế độ bồi dưỡng và hoa hồng. 

- Ứng viên được rèn luyện: dịch vụ chăm sóc khách hàng, truyền thông trong kinh doanh, quản trị thời gian và 

chuyển đổi, quản lý cơ sở (Facilities Management). 

Hồ sơ ban đầu bao gồm: 

- 2 tấm hình 5x5 (nền trắng). 

- Passport. 

- Giấy xác nhận sinh viên. 

- Bảng điểm gần nhất 

Liên hệ tham gia Job Fair tháng 4/2011:  

Trung Tâm Tư Vấn Du Học - Đại Học Duy Tân 

Địa chỉ: 184 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. 
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Điện thoại: 05113 656110 / 05113 605403 - 226 

Email: tuvanduhoc@duytan.edu.vn 

Hạn chót đăng ký ngày 30 tháng 03 năm 2011.  

  

 

 

  

  

 


