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 SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 

Sáng ngày 10/01/2019, tại Trung tâm Thị trường Lao động và Khởi 

nghiệp đã có buổi gặp mặt trao đổi với Công ty TNHH SML Việt Nam, nhằm 

xây dựng mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ tuyển dụng và tạo cơ hội tìm kiếm việc 

làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. 

Đại diện phía trung tâm, ThS. Trương Thị Thủy Tiên – Giám đốc Trung tâm 

Thị trường Lao động và Khởi Nghiệp nhiệt tình đón tiếp công ty và giới thiệu một 

số thông tin về trường Đại học Thủ Dầu Một.  

Hiện Trường đang có 37 ngành học, trong quá trình học tập tại trường ngay từ 

năm nhất sinh viên được định hướng để lựa chọn và rèn luyện các kỹ năng, thái độ 

cần thiết cho ngành học của mình. Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp xúc với các 

doanh nghiệp thông qua các buổi tham quan thực tế, thực hành, thực tập trong mạng 

lưới doanh nghiệp có mối quan hệ gắn kết với Trường. Đồng thời, nhà trường rất 

mong muốn kết nối thêm nhiều doanh nghiệp để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên 

và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng nhân sự là sinh viên tốt nghiệp từ 

Trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 

. 

 

Giám đốc Trung tâm – ThS. Trương Thị Thủy Tiên và đại diện công ty – 

 Bà Thanh Cao trao đổi về nhu cầu tuyển dụng của công ty. 



Một số thông tin về công ty được Bà Thanh Cao – Đại diện công ty TNHH 

SML giới thiệu: “Công ty TNHH SML Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của 

Hongkong, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại tem nhãn dành cho ngành may 

mặc & giày da. Địa chỉ tại số 30 VSIP II, Đ.số 6,KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Là một công ty toàn cầu, có văn phòng ở 

hơn 40 quốc gia và các đối tác đến từ Châu Âu và Châu Á”.  

 

 

Đại diện công ty – Bà Thanh Cao chia sẻ một số thông tin công ty  

Ngoài ra, đại diện công ty cũng chia sẻ: “Có những vị trí không cần kinh 

nghiệm, quan trọng là kỹ năng và thái độ đối với công việc. Nhân viên có tinh thần 

trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi, cầu tiến, có ngoại ngữ sẽ có lợi thế hơn trong 

công việc. Mỗi sinh viên cần tuân theo những quy tắc và văn hóa của mỗi công ty, 

tìm hiểu trước văn hóa để tránh tình trạng bị “sốc” văn hóa và tất cả sinh viên đều 

có cơ hội làm việc. Song song, công ty cũng sẽ hỗ trợ nhà trường trong những hoạt 

động đào tạo, nhận sinh viên thực tập, chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển cho sinh viên 

các ngành, hỗ trợ học bổng cho sinh viên tiềm năng. 

 



 

Đại diện công ty – Bà Thanh Cao chia sẻ về học bổng cho sinh viên tiềm năng. 

  

Trong thời gian sắp tới, trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc hợp tác, nhà 

trường cùng với công ty sẽ ký kết biên bản hợp tác nhằm gắn kết, xây dựng mối 

quan hệ bền chặt giữa nhà trường và công ty. Từ việc hợp tác này, không những  

giúp ích cho sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận doanh nghiệp và tăng thêm cơ hội 

việc làm trong tương lai. 


