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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Thứ 7 - Ngày 25/06/2022
8:00-17:00
Sảnh toà nhà A
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học
Email: phongdaotao@hpmu.edu.vn
Hotline: 0225.3731.168



     Trường Đại học Y Dược Hải Phòng xin trân trọng gửi đến quý lãnh đạo cùng toàn thể
cán bộ, nhân viên Quý đơn vị lời chúc sức khỏe và thành đạt.
      Với hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã trở thành
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng trên toàn quốc, với hơn 10.000
bác sỹ, dược sỹ, cử nhân y khoa và hàng ngàn học viên sau đại học đã tốt nghiệp.
Năm học 2021-2022, Trường có quy mô đào tạo gần 8000 sinh viên và học viên sau đại học
và dự kiến gần 1.000 bác sỹ, dược sỹ, cử nhân y khoa và học viên sau đại học sẽ tốt nghiệp.
      Nhằm tạo môi trường để các nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực trên và tuyển
dụng được những nhân lực có chất lượng, phục vụ sự phát triển của Quý đơn vị, Trường
Đại học Y Dược Hải Phòng trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia “Ngày hội việc làm
2022”.
     1. Thời gian: 08h00 ngày 25 tháng 6 năm 2022.
    2. Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng
Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.
    3. Bằng thư ngỏ này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia ngày hội thông
qua các hình thức như: Đăng ký gian hàng giới thiệu và phỏng vấn tuyển dụng; đăng ký tài
trợ; tặng sản phẩm; trao tặng các suất học bổng...
    3.1. Đăng ký tham gia gian hàng Ngày hội
 - Mức kinh phí tham gia: 5.000.000 đồng/gian hàng/đơn vị.
 - Quyền lợi: 
 + Được bố trí 01 gian hàng tiêu chuẩn kích thước (DxRxC) 3m x 3m x 2m, bảng tên đơn vị
(3m x 0,5m) gồm vách (in nội dung theo yêu cầu), mái, 01 bàn, 02 ghế, 01 ổ cắm điện; mặt
bằng, điện nước sử dụng, công tác tổ chức gian hàng, an ninh trật tự, vệ sinh.
 + Được giới thiệu tóm tắt và tặng quà lưu niệm trong Ngày hội.
    3.2. Trao tặng sản phẩm, trao tặng các suất học bổng
 - Quý đơn vị có nhu cầu trao tặng sản phẩm; trao tặng các suất học bổng vui lòng liên hệ
theo Hotline của Ban tổ chức Ngày hội.
 - Quyền lợi:
 + Được giới thiệu tóm tắt và tặng quà lưu niệm trong Ngày hội.
 + Được giới thiệu trong sổ tay sinh viên năm 2023.
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Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý đơn vị
 
 

THƯ MỜI
 Tham gia "Ngày hội việc làm 2022"



Số tài khoản: 113000131476
Tên tài khoản: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Ngân hàng: Vietinbank chi nhánh Bắc Hải Phòng

0904.429.991 - TS. Nguyễn Hải Ninh – Trưởng Phòng Đào tạo Đại học 
0937.120.991 - ThS. Nguyễn Mạnh Hùng – CV Phòng Đào tạo Đại học 
0225.3731.168 - Phòng Đào tạo Đại học

    4. Để công tác tổ chức được thuận lợi, Quý đơn vị tham gia vui lòng gửi đơn đăng ký
theo mẫu và chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán trước
ngày 15/06/2022.

5. Ban tổ chức Ngày hội họp với các đơn vị tham gia vào 14h00, ngày 24/06/2022 tại
Phòng Hội thảo quốc tế - Tầng 3 – Nhà A.
      Để tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình, Quý đơn vị vui lòng liên hệ:
      Ban tổ chức Ngày hội việc làm 2022 - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
      Hotline: 

       Email: nguyenmanhhung129@gmail.com; phongdaotao@hpmu.edu.vn 
       Trân trọng cảm ơn và kính chào!

KT.HIỆU TRƯỞNG

3.3. Đăng ký tài trợ
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