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Ñaïo ñöùc – Tri thöùc – Kyõ naêng
(Tröôøng coâng laäp tröïc thuoäc UBND TP. Hoà Chí Minh)

ÑAÊNG KYÙ TUYEÅN SINH TÖØ 01/06/2017 

HÌNH THÖÙC ÑAÊNG KYÙ

TDC MANG ÑEÁN CHO NGÖÔØI HOÏC:

TRUNG CAÁP CHÍNH QUY - CHÆ TIEÂU: 600

ÑIEÀU KIEÄN: TOÁT NGHIEÄP THCS TRÔÛ LEÂN

NGAØNH ÑAØO TAÏO

(*) Ngaønh ñöôïc choïn giôø hoïc linh hoaït

Thí sinh toát nghieäp THCS hoïc trung caáp ñöôïc mieãn 100% hoïc phí theo quy ñònh

HOTLINE: 0962 108 879

TDC



 Tại Việt Nam, TDC là một trong những trường thí 

IECD – Viện Hợp tác & Phát triển Châu Âu, là một tổ   
chức phi chính phủ của Pháp (NGO) thành lập năm 1988, 
hoạt động trong lĩnh vực về phát triển kinh tế và xã hội.

điểm của dự án đào tạo nghề nhằm thúc đẩy sự hoà nhập 
bền vững của thanh niên vào lực lượng lao động.

CÁC LỢI ÍCH KHÁC:
- Được hỗ trợ rèn luyện nâng cao năng lực tiếng Anh
- Được hướng dẫn cách thức nộp đơn, phỏng vấn, giới thiệu việc làm
- Được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử tại môi trường doanh nghiệp
- Được học các chuyên đề về công nghệ tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo
- Được học liên thông theo quy định

TUYEÅN SINH CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO NGHEÀ HAÏT GIOÁNG HY VOÏNG 

HÔÏP TAÙC GIÖÕA TDC VAØ IECD 

VỚI NHIỀU ƯU ĐÃI TỪ CHƯƠNG TRÌNH:
Miễn 100% học phí, cơ sở vật chất hiện đại, thực tế với môi trường làm việc

 Được hỗ trợ từ các kỹ thuật viên đang làm việc tại các doanh nghiệp

 Chương trình đào tạo theo sát yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng 

 Tham quan các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Điện, Ô tô như Schneider Electric, Rexel, 
CFAO-Audi…

 Thực tập tại các doanh nghiệp, được giới thiệu việc làm phù hợp với chuyên ngành

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG - BẢO TRÌ & SỬA CHỮA Ô TÔ
(Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THCS)

ÑAØO TAÏO NGAØNH QUAÛN LYÙ VAØ KINH DOANH NHAØ HAØNG

 VAØ DÒCH VUÏ AÊN UOÁNG.

Môi trường học tập, thực hành chuyên nghiệp;

Cơ hội việc làm đa dạng tại các nhà hàng, khách sạn;

Được trang bị kiến thức và kỹ năng mềm để tự khởi nghiệp kinh     

doanh nhà hàng và cơ sở dịch vụ ăn uống;

Chương trình có sự hỗ trợ, hợp tác với Tổ chức IECD trong việc 

chuyển giao công nghệ đào tạo.

Quaûn lyù sieâu thò.

Quaûn lyù kho.

ÑAØO TAÏO CAÙC NGAØNH:

 Theo dự án hợp tác phát triển giáo dục nghề nghiệp giữa 

 Bộ GD&ĐT với Tổ chức APEFE.

 TDC là một trong những trường đầu tiên trên cả nước đào tạo 

 theo phương pháp tiếp cận năng lực.

Cơ hội thực tập, làm việc tại hệ thống siêu thị Big C, Co.opmart, 

 hệ thống siêu thị bán lẻ… 
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