5 - 7 TRIỆU ĐỒNG / SUẤT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO

TẠO DỰNG TƯƠNG LAI CỦA BẠN
❖ MỤC TIÊU
Đào tạo sinh viên có kỹ năng tay nghề cao, có tiếng Anh chuyên ngành tốt, làm việc trực tiếp với người nước ngoài sau tốt nghiệp.

❖ QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM
▪ Được cấp 10 suất học bổng/ lớp (20 người/lớp/năm), mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất (năm học đầu tiên) và 7 triệu đồng/suất (năm
học thứ 2 trở đi).
▪ Được cấp học bổng Thủ khoa của khóa học.
▪ Được nhận làm việc chính thức tại De Heus Việt Nam sau khi tốt nghiệp mà không cần phỏng vấn (nếu đạt tiêu chí tuyển dụng).
▪ Được tham gia thực tập rèn nghề tại các trang trại thực nghiệm và cơ sở chăn nuôi thuộc hệ thống khách hàng của De Heus.
▪ Được tham gia các hoạt động của De Heus trong điều kiện cho phép.
▪ Được trang bị tài liệu và dụng cụ học tập.
▪ Phải tham gia chương trình đào tạo ngoại khóa (lý thuyết và thực hành) bằng tiếng Anh theo chương trình đặc biệt được thiết kế bởi De Heus
và Trường Đại học Cần Thơ.
▪ Phải tham gia kỳ thi cuối năm và cuối khóa (mỗi khóa 2 năm).

❖ ĐIỀU KIỆN THAM GIA
▪ Là sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y năm thứ 2
▪ Có điểm trung bình tích lũy từ khá giỏi trở lên
▪ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
▪ Có đạo đức tốt, có ý chí cầu tiến, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập rèn nghề

❖ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN
▪ Nhận đơn đăng ký bằng Tiếng Anh Tới trước ngày 31/10/2018
▪ Phỏng vấn

12/11/2018 – 16/11/2018

▪ Thông báo kết quả

18/11/2018

▪ Lễ trao học bổng

20/11/2018

❖ CÁCH NỘP ĐƠN
Nộp Hồ sơ đăng ký qua hộp thư điện tử VNCareer@deheus.com
Tiêu đề hồ sơ theo cú pháp: Deheus – HBTDTLCB - Tên trường (ví dụ CTU) - Họ và tên (ví dụ Nguyen Van A)
Hồ sơ Tiếng Anh bao gồm: Đơn đăng ký, Thông tin cá nhân và gia đình, Thành tích học tập, Chứng chỉ Anh văn, Các hoạt động ngoại khóa

Lầu 8, Khu phức hợp Cantavil,
Số 1 Đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, HCM

Tel: (028) 37 40 2745
Fax: (028) 37 40 2744

www.deheus.com.vn
Fanpage: @deheusvietnamcareers

