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Xây dựng lực lượng nhân viên về kỹ 

thuật số của Tiểu bang Victoria 

 

 

Có phải doanh nghiệp của quý vị đang tìm nhân tài có kỹ năng về kỹ 
thuật số? 

Digital Jobs (Việc làm Kỹ thuật số) đang giúp xây dựng lực lượng nhân viên về kỹ 
thuật số của Tiểu bang Victoria 

Do các công nghệ kỹ thuật số định hướng cho tương lai của doanh nghiệp, nên nhu cầu về kỹ năng kỹ thuật số 
ngày càng gia tăng nhanh chóng. 

Nhằm đáp ứng với nhu cầu này, Chính phủ Tiểu bang Victoria đang xây dựng lực lượng nhân viên mới, đầy tiềm 
năng, lên đến 5.000 người đang trong giai đoạn giữa cuộc đời làm việc của họ, có kỹ năng về kỹ thuật số. 

Chương trình Digital Jobs giúp các cư dân Victoria có kinh nghiệm qua nửa cuộc đời làm việc của họ chuyển 
sang nghề nghiệp về kỹ thuật số.  

Người tham gia sẽ được huấn luyện miễn phí 12 tuần về kỹ năng kỹ thuật số, trước khi được đưa vào học việc 
12 tuần về kỹ thuật số. 

Các doanh nghiệp tại Victoria có thể sử dụng lực lượng nhân viên mới, đầy tiềm năng này bằng cách cho những 
nhân tài muốn thay đổi nghề nghiệp của chúng tôi học việc được trả lương (chương trình tài trợ một phần).  

Tìm người tài giỏi 

Những người tham gia Digital jobs trong độ tuổi trên 30, có nguồn gốc văn hóa đa dạng và có ít nhất 10 năm kinh 
nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Những người tham gia Digital Jobs được tuyển chọn qua quy trình gồm ba bước gay go và được huấn luyện 
những kỹ năng kỹ thuật số mới nhất, được ngành nghề hỗ trợ. Là nhân viên trong giai đoạn giữa cuộc đời làm 
việc, họ mang theo đầy kinh nghiệm và những kỹ năng quý báu từ công việc cũ có thể áp dụng vào công việc 
mới, giúp họ có khả năng đóng góp giá trị và nhanh chóng cho doanh nghiệp của quý vị. 

Mỗi người tham gia vừa hoàn tất 12 tuần huấn luyện được ngành nghề hỗ trợ, về một trong số những kỹ năng kỹ 
thuật số đang có nhu cầu cao sau đây:

• Phân tích dữ liệu 

• Tiếp thị kỹ thuật số 

• An ninh mạng 

• Điện toán đám mây (Cloud computing) 

• Lập trình/thiết kế nhu liệu 

• Trí tuệ nhân tạo hệ thống vi tính/thiết  
kế hệ thống vi tính cho việc học 

• Quản lý sản phẩm 

• Quản lý dự án (Phương pháp  
nhanh chóng) 

• Thiết kế trang mạng 
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Trở thành doanh nghiệp chủ trì của Digital Jobs  

Chủ trì chương trình người tham gia của Digital Jobs là cách tuyệt vời để theo dõi nhanh việc thuê người cho 
vị trí kỹ thuật số và phương cách hiệu quả ít tốn kém để mang kỹ năng mới và tài năng vào doanh nghiệp của 
quý vị. 

Đây cũng là cơ hội giúp cư dân Victoria tìm được hướng đi cho công việc mới, đặc biệt cho những người mà 
công việc có thể bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19. 

Hãy tham gia với ANZ, Microsoft, Salesforce, Siemens và những doanh nghiệp hàng đầu tại Victoria đã đăng ký 
với Digital Jobs. 

Cách nộp đơn 

• Những doanh nghiệp hội đủ điều kiện có thể đăng ký tại đây (đăng ký không tốn tiền) 

• Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để thảo luận về người và kỹ năng kỹ thuật số quý vị cần và chúng tôi sẽ lập 

danh sách chọn lọc những người tham gia đầy tiềm năng để quý vị lựa chọn. 

• Quý vị phỏng vấn, sau đó thuê người tham gia mà quý vị chọn, trả lương phù hợp theo mức lương cho nhân 

viên mới. 

• Quý vị sẽ nhận được khoản tài trợ 5.000 đô-la từ chính phủ để trả lương cho mỗi nhân viên được cho 

học việc. 

• Thời gian học việc tối thiểu là 12 tuần, nhưng quý vị được quyền thuê những người tham gia học việc lâu hơn 

hoặc sử dụng quy trình này để thuê cho những vị trí lâu dài. 

• Quý vị không có nghĩa vụ giữ người tham gia quá thời gian tối thiểu 12 tuần, nhưng nếu quý vị thấy họ rất 

phù hợp cho tổ chức của mình, chúng tôi khuyến khích quý vị giữ họ lại lâu dài. 

• Không có phí tổn hoặc lệ phí trả cho văn phòng đại diện – chỉ tốn các chi phí thuê người tham gia của quý 

vị thôi. 

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng của chương trình hoặc liên lạc toán Digital Jobs và chúng tôi 
sẽ sớm liên lạc lại quý vị 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vqAuchw-EUutb5QB1oVuJJXKmyqbahJJnFEoq6qUUNVURTBJUllJVU9VOU9ERUtVWkFVREgwVk1INy4u
https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs
https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs/digital-jobs-form

