CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
“Ngành công nghiệp phần mềm Đà Nẵng
& Cơ hội dành cho sinh viên
CNTT, Hệ thống thông tin quản lý”

Ngành công nghiệp phần mềm Đà Nẵng đang tạo ra sức hút nhân lực vô cùng lớn. Tại Đà
Nẵng, năm 2015 đã có 3,994 lượt tuyển dụng lập trình viên tăng gần gấp đôi so với năm
2014. Chính điều này đã tạo ra sức ép cạnh tranh nhân lực rất lớn trong ngành phần
mềm, nhưng là cơ hội lớn cho sinh viên CNTT, Hệ thống thông tin quản lý.
Ngành phần mềm cũng mang lại cho sinh viên cơ hội việc làm với thu nhập cao và
hướng phát triển tương lai rõ ràng. Vậy làm thế nào để sinh viên tiếp cận được việc làm
tại các công ty phần mềm uy tín một cách thuận lợi.
Hội thảo này nhằm mục tiêu cập nhật tình hình tuyển dụng, xu hướng công nghệ, yêu
cầu và cách thức tuyển dụng trong ngành phần mềm nhằm giúp sinh viên có định hướng
tốt hơn trong lựa chọn nghề nghiệp của mình.
1. Đối tượng tham dự
- Sinh viên năm 2 và 3 chuyên ngành CNTT, HTTTQL, ĐTVT của Trường CĐ Công
nghệ - ĐHĐN.

2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 8h00 – 10h30 ngày 19 tháng 03 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường khu B, Trường Cao Đẳng Công nghệ - ĐHĐN
3. Nội dung chương trình
STT
1

2

Chuyên đề
Nhu cầu nhân lực của ngành công nghiệp
phần mềm Đà Nẵng và cơ hội dành cho
sinh viên CNTT
Qui trình tuyển dụng và yêu cầu cơ bản
của các doanh nghiệp phần mềm.

3

Chia sẻ kinh nghiệm tìm việc thành công
của sinh viên

4

Cập nhật xu hướng công nghệ thế giới và
bước chuẩn bị dành cho sinh viên
Giao lưu – Hỏi đáp

5

Thời lượng
Người phụ trách
30 phút Đại diện – Diễn đàn Việc
làm CNTT Đà Nẵng
45 phút Đại diện tuyển dụng
của các công ty phần
mềm như FSOFT
15 phút Nguyễn Tiến Dũng, LTV
Công ty DTT, Cựu học
viên của trường.
30 phút Vy Văn Việt
Giám đốc iViettech
30 phút

4. Hoạt động phụ trợ
- Bốc thăm trao quà, học bổng của iViettech và công ty phần mềm FSOFT.

iViettech – Tất cả cho thành công của bạn!

