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G-BI International với hoạt động hợp tác tư vấn, đào tạo và thương mại 2013
Cập nhật: 09-09-2013

Trong những tháng qua, Ban Lãnh đạo G-BI tiếp tục mở rộng triển khai các dự án đào tạo
chất lượng cao cũng như tham gia tư vấn, hỗ trợ, tổ chức hội thảo chuyên đề và giảng dạy
cho các Trường Đại học: Đại học Đồng Tháp, Đại học Tài chính-Kế toán, Đại học Đông Á,
Đại học Hà tĩnh, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội, Cao đẳng Bến tre…và ký kết liên
danh hợp tác với Mekong IC để triển khai với các dự án tại Bến tre, Tiền Giang, Vinh
Long, Long An và Trà Vinh.
Các chương trình/ Dự án Sinh viên quốc tế, Dự án Phát triển Nghề nghiệp, Kỹ năng mềm, Hội thảo chuyên đề, tư vấn
ngành Quản trị Nhân sự và tư vấn bán du học nước ngoài … đã khẳng định được tầm quan trọng và lợi ích thiết thực với
sinh viên và nhà trường đúng với chủ trương của Nhà nước: Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT ngày 13/3/2013 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội
giai đoạn 2013 - 2015: " Đối với các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học: Phối hợp với các cơ sở sử
dụng lao động, hoàn thiện chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp theo quy định của Luật giáo dục đại học, đổi mới chương
trình đào tạo, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức đào tạo để đạt chuẩn. "
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Ngoài ra, G-BI International đã được UMI ASIA – một dự án của Chính phủ Thụy sỹ ủy quyền làm đại
diện thương mại và dịch vụ hỗ trợ cho các công ty của Thụy sỹ vừa và nhỏ vào Việt Nam. UMI ASIA là một tổ
chức được lập theo mô hình quản trị đổi mới “Mô hình Ô - Umbrella Concept” đã UMI AG tổ chức thành công tại
Nga trong 20 năm qua với mục đích giúp khách hàng mở rộng thị trường quốc tế với trọng tâm đặc
biệt trong việc kết nối giữa Châu Á và Châu Âu. Khách hàng của chúng tôi được hưởng những lợi ích
sau: (1) Giảm chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận thị trường quốc tế một cách nhanh chóng, (2) Giảm
các thủ tục hành chính phức tạp và cho phép họ tập trung vào năng lực cốt lõi của họ, (3) Có cơ hội
cao để thành công khi thâm nhập thị trường mới. Trước mắt chúng tôi đang đại diện cho Hiệp hội Ngành đường
sắt Thụy sỹ, chuẩn bị cho ngành Nội thất, Thiết bị và Thực phẩm…
Với những nỗ lực không ngừng, GBI International ngày càng là đối tác tin cậy trong nhiều lĩnh vực
trong nước cũng như quốc tế.
(Trích nguồn G-BI)
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