Các bạn học sinh thân mến!
“Học tập vì ngày mai lập nghiệp” đó là định hướng của các bạn khi đứng
trước ngưỡng cửa cuộc đời nhiều lựa chọn. Dù tiếp tục học tập hay đi làm, mục
đích cuối cùng đều là có được vị trí làm việc phát huy được năng lực bản thân,
có cơ hội thăng tiến với mức thu nhập tốt.
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sẽ là một điểm đến với
một ngành nghề bạn cân nhắc và có sự lựa chọn đúng đắn trên con đường
khởi nghiệp!
Trong những năm qua, Dệt May là ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực của
nước ta, nhiều năm liền duy trì đà tăng trưởng cao. Giai đoạn 2018 - 2025, Dệt
May được đánh giá là ngành tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Để thúc đẩy giá trị gia tăng, các doanh nghiệp Dệt May đang thay đổi
phương thức sản xuất từ hình thức sản xuất gia công (CMT) sang hình thức sản
xuất tự chủ nguyên liệu (FOB) và sản xuất trọn gói kèm thiết kế (ODM). Theo
đó, chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào là điều kiện để thực hiện thành
công mô hình chuyển đổi. Trong chuỗi sản xuất sản phẩm may, sợi dệt là yếu tố
đầu vào của quá trình sản xuất.
Dự kiến đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng sợi dệt sẽ đạt 13% - 14% và
chiếm 45% tỷ trọng ngành dệt may. Theo tốc độ phát triển, mỗi năm cần khoảng
300 - 400 kỹ sư sợi dệt nhưng trong giai đoạn vừa qua, các trường đại học chỉ
cung cấp được khoảng trên 30% nhu cầu phát triển. “Cung” chưa đáp ứng được
“cầu”, do vậy học ngành Công nghệ Sợi, Dệt cơ hội việc làm rộng mở và
thuận lợi cho phát triển nghề nghiệp.
Sau tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng kỹ sư ngành Công nghệ Sợi, Dệt
với các chuyên ngành Công nghệ Sợi, Công nghệ dệt thoi, Công nghệ dệt kim.
Vị trí việc làm sinh viên có thể đảm nhận sau tốt nghiệp: Cán bộ kỹ thuật;
quản lý chất lượng sợi, dệt; quản lý sản xuất sợi, dệt; trưởng ca sản xuất; cán
bộ kinh doanh các mặt hàng sợi, dệt; làm việc tại các phòng thí nghiệm chuyên
ngành; quản lý nguyên vật liệu đầu vào; kiểm soát chất lượng nguyên phụ liệu
đầu vào tại các nhà máy may...

Sinh viên ngành Công nghệ Sợi, Dệt trong buổi thực tập nghề nghiệp
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Trong quá trình học, sinh viên được thực tập thực tế tại doanh nghiệp sợi,
dệt với công nghệ tiên tiến nhất. Kết thúc mùa thực tập năm 2017, phần lớn sinh
viên năm cuối ngành Sợi, Dệt của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
đã được các doanh nghiệp cam kết nhận về làm sau tốt nghiệp với mức thu nhập
dao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.
Như vậy xét trên phương diện việc làm và thu nhập, ngành Công nghệ
Sợi, Dệt sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn muốn thành công qua con
đường học tập.
Để có thêm thông tin trước khi quyết định lựa chọn ngành và trường học,
các bạn tham khảo Thông báo tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Công
nghiệp Dệt May Hà Nội (xem tại đây).
Chúc các bạn tự tin và có sự lựa chọn sáng suốt!
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