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LI NG
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Lời đầu tiên, Công ty cổ phần quốc tế EIV xin gửi đến Quý Doanh nghiệp lời chào và lời
chúc trân trọng nhất.
Việt Nam đang phát triển cùng thế giới và việc sử dụng tốt Tiếng Anh đã được ưu tiên
hàng đầu. Khoảng 1 tỷ người trên thế giới đang sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
của mình và hàng trăm tổ chức quy định tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của mình. Cùng
với xu hướng toàn cầu hóa đang lan tỏa khắp thế giới và mở ra hàng ngàn những cơ hội
hợp tác, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp thì Tiếng Anh vô hình chung đã trở
thành một yếu tố tất yếu trong quá trình hội nhập.
Thấu hiểu vấn đề này, cùng với mong mỏi hỗ trợ quý công ty trong quá trình nâng cao
chất lượng nhân sự, EIV hân hạnh mang đến Chương trình “Kiểm tra chất lượng nguồn
nhân lực chuẩn quốc tế cho nhân viên doanh nghiệp”- Chương trình kiểm tra nhân viên
hoàn toàn miễn phí. Qua kết quả kiểm tra hệ thống đánh giá năng lực Tiếng Anh từ EIV,
quý Doanh nghiệp sẽ xác định và so sánh được khả năng sử dụng Tiếng Anh của nhân
viên dựa theo bản đánh giá chuyên môn của EIV với từng kỹ năng nghe, nói đọc, viết của
các cán bộ, nhân viên với nhu cầu đặt ra của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó EIV đồng thời hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển chất lượng nguồn nhân
lực theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Từ đó quý doanh nghiệp có thể định hướng và
phát triển nguồn nhân lực phù hợp với đặc thù của bản thân doanh nghiệp.
EIV rất mong nhận được cơ hội hợp tác và cùng đồng hành với quý doanh nghiệp!
Xin kính chúc Quý doanh nghiệp ngày càng phát triển thịnh vượng!
G.Đ Phạm Hồng Sơn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chng trình kim tra c thit k trên tình hình kinh doanh, lnh vc
hot ng và nh hng phát trin ca Doanh nghip và T chc.
Các gói kim tra min phí ca công ty EIV:

Đ i tng: Các c p qu n lý
trong doanh nghip và t chc
S lng: 10 - 15 ng i

TIẾNG ANH QUẢN LÝ
Đ i tng: Nhân viên kinh
doanh, nhân viên phát trin
th tr ng
S lng: 20 - 25 ng i

TIẾNG ANH KINH
DOANH THƯƠNG MẠI
Đ i tng: Nhân viên Doanh
nghip và Thành viên t chc
S lng: 20 - 25 ng i

TIẾNG ANH GIAO TIẾP
VĂN PHÒNG
Đ i vi doanh nghip có nhu c u kim tra ting Anh cho nhân viên
ca mình có s lng ln hn vui lòng liên h vi EIV,  chúng tôi có
th chun b k lng cho quý doanh nghip.
Mi chi tit quý DN có th xem thêm ti:
http://eiv.edu.vn hoc http://eiv.edu.vn/cung-cap-giao-vien-nuoc-ngoai-cho-doanh-nghiep-va-to-chuc.html

QUY TRÌNH TỔ CHỨC
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Nm bt nhu cu:
Doanh nghip gi ng ký
Kim tra ting anh cho
nhân viên ti EIV.
Đi din EIV làm vic trc
tip vi quý DN  tip
nhn các nhu c u v phát
trin nhân lc ca DN.

Chm im, Đánh giá

Đ xut k hoch

Đánh giá bài kim tra
theo chun Qu c t và
gi kt qu ánh giá
cho DN.

Xây dng k hoch và
 xu t k hoch phát
trin ch t lng ngun
nhân lc phù hp cho
doanh nghip

Công ty C ph n Qu c t EIV c thành
lp vi s mnh mang n nhng dch v
giáo dc t t nh t ti Vit Nam. EIV ã vn
mình tr thành mt công ty chuyên nghip v
tuyn dng, cung ng và qu n lý ngun giáo
viên nc ngoài ln nh t Vit Nam.
Vi i ng giáo viên b n ng di dào,
chúng tôi hin cung c p giáo viên và chng
trình hc cho hang trm doanh nghip,
tr ng hc và trung tâm Anh ng trên khp
c nc.

TM NHÌN
Tr thành nhà cung ng và qu n lý ngun
giáo viên nc ngoài hàng  u Vit Nam. Bên
cnh ó , EIV còn cung c p các chng trình
hc Ting Anh tiên tin và hiu qu theo

“

chun Qu c T cho các t chc, cá nhân nh
Ting Anh One – to – One và du lch giáo dc.
Song song vi vic  u t và phát trin v
quy mô, EIV luôn quan tâm n vic nâng cao
ch t lng i ng giáo viên cng nh ch t
lng các dch v. T ó, chúng tôi góp ph n
cùng Vit Nam nâng t m s nghip giáo dc.

S MNH
Tr thành  i tác cung c p và qu n lý giáo
viên nc ngoài ch t lng cao cho khách hà
ng là doanh nghip, tr ng hc hoc cá nhân,
gia ình
Mang n dch v ào to ch t lng và
chuyên nghip, góp ph n h tr xây dng nn
giáo dc Vit Nam ngày càng tin b.

Quốc tế nhằm nâng tầm sự
nghiệp giáo dục Việt Nam.

KHÔNG NGNG PHÁT TRIN,
KHÔNG NGNG VN XA

CUNG CP VÀ QUN LÝ GIÁO VIÊN N C NGOÀI
EIV luôn tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh
vực cung ứng nguồn giáo viên chất lượng, với
số lượng đảm bảo ổn định cho khách hang là
các trường học từ mầm non đến cao đẳng,
đại học và các trung tâm Anh ngữ trên cả
nước.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp giáo viên
và chuyên gia người nước ngoài đáp ứng nhu

cầu đào tạo tiếng Anh cho các docác doanh
nghiệp, tổ chức và các cá nhân, gia đình.
Chương trình học được thiết kế đa dạng,
phong phú nhằm đảm bảo tính hiệu quả
đến từng đối tượng học viên khác nhau. Bên
cạnh đó, giáo trình được đầu tư theo chuẩn
Quốc Tế chắc chắn sẽ mang đến chất lượng
giảng dạy xuất sắc nhất.
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