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Xây dựng lực lượng nhân viên về kỹ 

thuật số của Tiểu bang Victoria 

 

 

Quý vị muốn chuyển sang nghề nghiệp về kỹ thuật số?  
Hỗ trợ quý vị nâng cao kỹ năng cho nghề nghiệp mới 

Hãy tham gia chương trình Việc làm Kỹ thuật số (Digital Jobs) 

Kỹ năng về kỹ thuật số là bằng cấp có nhu cầu cao trong tương lai. 
 
Hãy tham gia chương trình Digital Jobs của Chính phủ Tiểu bang Victoria để nâng cao kỹ năng về kỹ 
thuật số và tưởng tượng lại nghề nghiệp của quý vị. 
 
Quý vị sẽ được huấn luyện miễn phí 12 tuần, được ngành nghề hỗ trợ và cơ hội hoàn tất học việc 12 
tuần được trả lương - sau đó tự mình tiến thân để có công việc lâu dài, như ý. 
 
Nếu quý vị trên 30 tuổi, thích học hỏi và cảm thấy có động lực muốn thay đổi công việc, thế thì Việc 
làm Kỹ thuật số có lẽ thích hợp cho quý vị. 
 
Chương trình cho quý vị: 
 

• Được huấn luyện miễn phí 12 tuần tại khóa học chất lượng cao, được ngành nghề hỗ trợ 

• Các cơ hội để nộp đơn xin vị trí về kỹ thuật số được trả lương cho 12 tuần với một doanh 

nghiệp tại Victoria để thi thố kỹ năng về kỹ thuật số mới vào thực tế. Chúng tôi đã có sẵn một 

số doanh nghiệp hàng đầu của tiểu bang làm chủ trì. Quý vị có thể tự xin làm việc cho 

Saleforce, CBA, Carsales hoặc Zendesk, đây chỉ nêu ra tên một vài doanh nghiệp thôi. 

• Được một người dìu dắt giúp đỡ liên tục trong suốt chương trình 

Nâng cao kỹ năng cho nghề nghiệp về kỹ thuật số  

Tưởng tượng lại nghề nghiệp của quý vị 

Nâng cao kỹ năng để thay đổi nghề nghiệp không có nghĩa là quý vị bỏ phế kiến thức và kinh nghiệm 
đang có. Tất cả các kỹ năng như giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức, hợp tác, suy nghĩ sâu 
sắc và kiên cường đều quý báu trong việc làm kỹ thuật số. 
 
Cho dù kinh nghiệm hoặc lĩnh vực quý vị muốn ra sao, thêm những kỹ năng về kỹ thuật số mới nhất 
vào kiến thức sẵn có, quá trình làm việc và kỹ năng sẽ tạo cơ hội cho nghề nghiệp mới trong những 
năm sau này. 
 
Chúng tôi đã kết hợp với một số nhà cung cấp dịch vụ huấn luyện hàng đầu của Victoria nhằm cung 
ứng nhiều khóa học khác nhau, được ngành nghề hỗ trợ, phù hợp với ý muốn và trình độ kỹ năng 
khác nhau. 
 



 
 

Tựa đề tài liệu 2 của 2 

Những người tham gia hoàn tất khóa huấn luyện 12 tuần, được ngành nghề hỗ trợ, trong một trong 
những kỹ năng về kỹ thuật số 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 

Cách nộp đơn 

Chúng tôi hoan nghênh đơn của cư dân Victoria trên 30 tuổi, từ bất cứ nguồn gốc văn hóa hoặc 
ngành nghề nào.  
 
Chúng tôi khuyến khích cư dân Victoria ở các tỉnh thành, những phụ nữ đang muốn đi làm trở lại và 
bất cứ ai mà công việc có thể bị ảnh hưởng do COVID-19 hãy nộp đơn. 
 
Để hội đủ điều kiện quý vị phải: 

▪ là cư dân Victoria 

▪ là Công dân Úc hoặc Thường Trú nhân hoặc có Visa còn hiệu lực cho phép quý vị sống và 
làm việc tại Úc ít nhất trong 12 tháng tới 

▪ trên 30 tuổi hoặc có hơn 10 năm kinh nghiệm (tổng cộng 10 năm; không nhất thiết phải 
liên tục). 

 
Người tham gia được tuyển chọn qua quy trình gay go do Hudson Australia điều hợp.  
 
Các đợt mới của chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 mỗi năm. Vòng chung kết 
sẽ vào tháng 1 năm 2024. Quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào. 
 
Chúng tôi khuyến khích quý vị truy cập trang mạng và xem những câu hỏi thường gặp trước khi 
nộp đơn. 
 
Hãy nộp đơn ngay bây giờ 

https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs/candidates#frequently-asked-questions
https://au.hudson.com/job-seekers/victoria-digital-jobs-program/

