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Cơ hội Lớn về Việc làm tại Đại học Duy Tân 

 

Khi chất xám, trí tuệ, tài năng của con người ngày càng được xã hội tôn vinh và chào đón thì những tài 

năng lớn sau quá trình học tập và lĩnh hội tri thức tiến bộ của thế giới tìm đến một môi trường sống tốt với 

một công việc phù hợp để cống hiến, phát huy và tỏa sáng tài năng. Tuy nhiên, không dễ dàng những 

nhân tài đó có thể "cập bến" phù hợp nếu không có "ngọn đuốc" soi đường. Những năm gần đây, Đại học 

Duy Tân - Đại học Tư thục Đầu tiên và Lớn nhất miền Trung được xã hội tín nhiệm và biết đến bởi 

những bước đi thần tốc, sáng tạo trong việc thu hút và đãi ngộ nhân tài, nâng cao chất lượng đào tạo và 

hợp tác với các đại học lớn trên thế giới.  

  

 

Cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh - Đại học Duy Tân 

  

Với mong muốn "đứng trên vai người khổng lồ" để nâng mình lên cùng triết lý giáo dục "Đào tạo gắn liền 

với nghiên cứu thực nghiệm trên nền tảng nhân văn hiện đại”, Đại học Duy Tân mong muốn tuyển dụng 

nhân tài là những trí thức từ khắp nơi có chuyên môn cao, đam mê nghiên cứu, yêu nghiệp trồng người, 

có tâm huyết và gắn bó lâu dài để đồng hành cùng Trường phát triển lên một tầm cao mới. Đại học Duy 

Tân chính thức ra mắt Trang Tuyển dụng tại địa chỉ http://careers.duytan.edu.vn. Đây sẽ là địa chỉ lý 

tưởng mang những cơ hội lớn về việc làm đến tất cả các tài năng muốn phát triển sự nghiệp trên mảnh đất 

Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam. 
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