CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2017

THƯ NGỎ
V/v Trao tặng học bổng Kỹ sư tài năng Sản xuất cho sinh viên trường Đại họcSư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM
Kính gửi: BGH trường Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TP. HCM
Căn cứ trên kế hoạch của Công ty TNHH Nike Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động khuyến học –
bồi dưỡng nhân tài nhằm đạo tào nguồn nhân lực chất lượng cao cho đơn vị chúng tôi và cho xã hội;
Nhằm khuyến khích và hỗ trợ cho các em sinh viên trường Đại học Sư Phạm Kĩ ThuậtTP.HCM có
điều kiện học tập và nghiên cứu tốt;
Công ty TNHH Nike Việt Nam dự kiến trao 3 suất học bổng (trị giá 10,000,000đ/ suất) cho sinh viên
khối ngành Kỹ thuật của trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM. Thông tin chi tiết về chương trình vui
lòng tham khảo ở trang đính kèm

Kính mong Quý đơn vị tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi thực hiện việc trao
học bổng cho các bạn sinh viên.
Trân trọng kính chào./.

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Nơi nhận:
- BGH ĐHSPKT TP.HCM;
- Lưu: VT.

Vũ Hồng Nguyên

NIKE MANUFACTURING TALENT DEVELOPMENT PROGRAM 2017
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KỸ SƯ TÀI NĂNG SẢN XUẤT
“Nike Manufacturing Talent Development Program” là chương trình học bổng thường niên Công ty
TNHH Nike Việt Nam dành cho sinh viên khối ngành Kỹ thuật các Trường Đại học trên địa bàn Tp.
Hồ Chí Minh. Học bổng hướng đến mục đích hỗ trợ các sinh viên có tinh thần cầu tiến, ham học
hỏi để các bạn có điều kiện học tập và nghiên cứu tốt, cũng như đầu tư cho nguồn nhân lực tiềm
năng trong tương lai của Nike nói riêng và Việt Nam nói chung.
Năm 2017, Học bổng được triển khai với những nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia cần đạt các yêu cầu sau:
- Sinh viên hiện đang học năm 3 tại trường Đại họcSư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM
- Thuộc chuyên ngành Kỹ thuật trong các lĩnh vực:
 Cơ khí/ Cơ điện tử
 Điện – Điện Tử
 Công nghiệp/Quản lý công nghiệp
 Tự động hóa
 Sản xuất
 Hóa học
- Đạtthành tích học tập tốt (Điểm Trung Bình tối thiểu là 6.5), có khả năng giao tiếp tiếng
Anh, quan tâm và yêu thích tham gia các hoạt động xã hội
2. Giá trị học bổng:
- Số lượng học bổng: 3 suất. Mỗi suất trị giá 10.000.000 VNĐ.
- Cơ hội tham quan nhà máy Nike dành cho những đơn dự tuyển đã vượt qua vòng Sơ
tuyển
3. Quy trình đăng ký và dự tuyển:
- Vòng 1: Đăng ký
 Điền đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu đính kèm (bằng tiếng Anh_Form ứng tuyển
học bổng: http://bit.ly/nikemtdpapp2017)
 Gửi Mẫu đăng ký về email: nike.mtdp@internship.edu.vn
 Đính kèm: bảng điểm và chứng chỉ Quốc tế/chứng nhận tham gia hoạt động (nếu có)
- Vòng 2: Phỏng vấn với công ty
4. Hạn chót đăng ký dự tuyển: 9/6/2017
5. Thông tin liên hệ: mọi thắc mắc liên quan đến chương trình vui lòng liên hệ:
 Đại diện trường:
 Internship: Anh Duy (08) 6258 4389 or 097 403 0635

