
HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

Nơi học hỏi và rèn luyện cho sinh viên



CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

Mục đích:

▪ Tạo điều kiện cho Sinh viên có điều kiện trải nghiệm thực tế tại môi

trường doanh nghiệp.

▪ Giúp sinh viên rèn luyện kiến thức, kỹ năng, tố chất để sẵn sàng

tham gia làm việc tại các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Đối tượng:

Sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học: 

 Chuyên ngành chế biến thực phẩm, thủy hải sản hoặc tương tự. 

 Chuyên ngành kinh doanh, marketing hoặc tương tự. 

 Chuyên ngành cung ứng, xuất nhập khẩu, kho vận, hành chính nhân

sự, thống kê,…



NHU CẦU TIẾP NHẬN

CÁC KHÓA DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

Khóa 11: tháng 7 – tháng 8/2018

Khóa 12: tháng 8 – tháng 09/2018

Khóa 13: tháng 09 – tháng 10/2018

Khóa 14: tháng 11 – tháng 12/2018



NHU CẦU TIẾP NHẬN

VỊ TRÍ THỰC HÀNH SL

Nhân viên sản xuất 200

Nhân viên điện lạnh/nhiệt lạnh 10

Kho vận - Thu mua

Xuất nhập khẩu

10

Tuyển dụng – Nhân sự

Hành chính – Tổ chức đào tạo

10

Nhân viên sales – marketing 10

Nhân viên IT 4

Kế toán thống kê 4

Sinh viên từ năm 3 đến năm 4.

THỜI GIAN THỰC HÀNH: 08 tuần/kỳ, mỗi kỳ cách nhau 15 ngày.



• Khối sản xuất, văn phòng:

Thực hành tại Nhà máy sản xuất của Sài

Gòn Food - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc,

huyện Bình Chánh, TP.HCM.

• Khối kinh doanh:

Thực hành tại các hệ thống phân phối sản

phẩm của Sài Gòn Food.

ĐỊA ĐIỂM



*Khối sản xuất:

Thực hành các công đoạn sản xuất

*Khối kinh doanh:

Thực hành nhân viên kinh doanh

*Khối văn phòng:

- Thực hành nhân viên các bộ phận: cung

ứng, xuất nhập khẩu, kho vận, thống kê,

hành chính nhân sự,…

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN



HỖ TRỢ SINH VIÊN

•1.500.000Đ – 4.000.000Đ/Kỳ
• Theo ngày công

• Theo hiệu quả công việc



LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

Lễ tổng
kết

Lễ đón
nhận

Sơ kết
1 tuần
trước

tổng kết

• Tham quan nhà máy
• Đào tạo hội nhập
• Đào tạo “Kỹ năng thích ứng

môi trường doanh nghiệp”

• Góp ý – thảo luận
• Đào tạo Kỹ năng Xây dựng

thương hiệu cá nhân

THỰC 
HÀNH

• Khảo sát 02 chiều
• Đánh giá cuối khóa

• Báo cáo kết quả
• Trao giấy chứng nhận
• Thanh toán phí hỗ trợ

THỰC HÀNH



CƠ HỘI VIỆC LÀM

2 
tháng

1 năm

2 
năm

Kết thúc Học Kỳ Doanh Nghiệp: 

được ưu tiên tuyển dụng

Phỏng vấn tuyển dụng thành công:

Được đào tạo đặc biệt dành cho

sinh viên mới ra trường

Sau đào tạo đặc biệt: 

Thi tuyển vào chương trình

Quản trị viên tập sự



Từ 2016 – 8/2018

Tổ chức 12 khóa HKDN

Hơn 800 sinh viên

Hơn 10 trường trong và ngoài TP.HCM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Lễ trao chứng nhận cho sinh viên Đại học Nha Trang



MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ DNMẪU GIẤY CHỨNG NHẬN



BỘ PHẬN 
TRUYỀN THÔNG ĐÀO TẠO

Email: truyenthong-daotao@sgfoods.com

Đăng ký trực tuyến:
http://sgfoods.com.vn/vi/tin-tuc/chieu-sinh-
hoc-ky-doanh-nghiep

mailto:truyenthong-daotao@sgfoods.com


Nơi đáng sống và đáng làm việc


