LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Chiều ngày 17/10/2018, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và Công ty
Cổ phần Vinpearl - Tập đoàn Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác. Thỏa thuận
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm hướng nghiệp của nhà
trường đối với học sinh sinh viên.

Đến dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có đại diện của Ban thi đua khen thưởng
Tp Hà Nội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội. Phía Công ty cổ phần
Vinpearl có bà Nguyễn Thị Kim Khánh - Giám đốc tạo nguồn nhân lực và bà Nguyễn
Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng phát triển văn hóa. Phía nhà trường có bà Dương
Minh Ánh, bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô trong ban giám
hiệu, lãnh đạo các đơn vị và HSSV các ngành Thanh nhạc, Piano, Nhạc cụ phương
Tây và Múa. Ngoài ra, còn có một số báo đài đến đưa tin như Đài phát thanh và
truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo Lao động Thủ đô, báo Kinh tế đô thị.

Phát biểu tại lễ ký kết bà Dương Minh Ánh - bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
nhà trường cho biết hợp tác giữa trường CĐNT Hà Nội và Công ty cổ phần Vinpearl
là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển tương lai của
nhà trường, đặc biệt là trong thời điểm vấn đề đào tạo gắn liền với nhu cầu thị trường
lao động đang ngày càng cấp thiết như hiện nay và đặt niềm tin sự hợp tác này sẽ là
tiền đề vững chắc cho những bước phát triển trong thời gian tới của nhà trường.

Theo nội dung của thỏa thuận hợp tác, HSSV đang học tập tại trường CĐNT
Hà Nội sẽ có cơ hội được thực tập tại các cơ sở hoạt động về văn hóa nghệ thuật,
vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện trên khắp cả nước thuộc Công ty Cổ phần Vinpearl
và tạo cơ hội việc làm tại Công ty năm 2018 và những năm tiếp theo.
Trong quá trình HSSV thực tập, tham gia các chương trình, sự kiện, các em
có thể nâng cao kỹ năng và tích lũy được các kinh nghiệm biểu diễn. Công ty cổ
phần Vinpearl sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ HSSV bao gồm nhưng không giới
hạn bởi các hoạt động: tư vấn hướng nghiệp, định hướng tương lai, chương trình
tour tham quan thực tế nghề nghiệp, chương trình học bổng, câu lạc bộ thực tập
sinh.....
Ngoài ra, Công ty cổ phần Vinpearl còn hỗ trợ đội ngũ chuyên gia đào tạo
giúp HSSV nắm được các kỹ năng cần thiết và các yêu cầu của doanh nghiệp khi
làm việc trong môi trường tiêu chuẩn 5 sao. Bổ trợ cho chương trình đào tạo hiện có
của nhà trường hướng tới chuẩn đầu ra gắn liền với các vị trí tuyển dụng trong tương
lai của Công ty CP Vinpearl góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo.

Phần hai của chương trình là Talk Show với chủ đề “Đường vào nghề” do
Công ty Vinpearl đảm nhiệm thực hiện dành cho các bạn HSSV với mục tiêu chia
sẻ kinh nghiệm công việc trong thực tiễn và đưa ra những định hướng học tập, rèn
luyện cho HSSV; đồng thời giới thiệu cơ hội thực tập và việc làm trong môi trường
5 sao đẳng cấp quốc tế. Diễn giả của phần talk show này là bà Nguyễn Thị Kim
Khánh, Giám đốc tạo nguồn nhân lực và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng
phòng phát triển Cty cổ phần Vinpearl - Tập đoàn Vingroup.

Buổi lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc cho sự hợp tác Trường Cao
đẳng Nghệ thuật Hà Nội và công ty Cổ phần Vinpearl - Tập đoàn Vingroup sẽ ngày
càng phát triển và bền chặt hơn nữa trong tương lai.

Phòng Công tác HSSV

