Kế hoạch 2021
Cơ hội Hợp tác

Tầm Nhìn

Chung tay
Xây dựng
Tương lai Bền vững

Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng
các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai

Nội dung
VỀ VSSE
TỔNG QUAN KẾ HOẠCH DỰ ÁN 2021
Phát triển
Dự án

Truyền thông

Nâng cao
Năng lực

LIÊN HỆ

• Dự án trường học thân thiện môi trường tại Sơn La

• Dự án Trung tâm hướng nghiệp cho người khuyết tật tại Đà Nẵng
• Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng 2021 – VEEBW 2021
• Truyền thông Hiệu quả Năng lượng
• Kỹ sư Tương lai 2021
• Chương trình trao đổi kiến thức

Về VSSE
Chúng tôi là ai
Doanh Nghiệp Xã hội Bền vững Việt Nam, VSSE đóng vai trò thúc đẩy hợp tác giữa mọi cá nhân và tổ chức để góp phần giải quyết các thách
thức của cộng đồng và góp phần xây dựng xã hội hòa nhập và thân thiện với môi trường

VSSE cung cấp các dịch vụ Phát triển Dự án, Truyền thông và Nâng cao Năng lực dựa trên nền tảng hợp tác toàn diện giữa địa phương và
các bên liên quan.

Sứ Mệnh
VSSE tin rằng, Mọi Cá nhân và Tổ chức đều có cơ hội tham gia phát triển xã hội hòa nhập và thân thiện môi trường

VSSE Giá trị Cốt lõi
Chính trực
Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong
tất cả các hoạt động dịch vụ

Uy tín

Công bằng

Luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực Công bằng với nhân viên, khách hàng, các bên
thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao liên quan khác, hướng tới công bằng giữa các
hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối
thế hệ đảm bảo phát triển bền vững
tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng dịch
vụ và tiến độ thực hiện

Dịch vụ VSSE
Phát triển Dự án

Truyền thông

Nâng cao Năng lực

Đồng hành Phát triển Bền vững
cùng Chúng tôi …

Lan tỏa Thông điệp của Bạn cùng
Chúng tôi ...

Thế hệ Tương lai là nhân tố quyết
định ...

Tư vấn từ giai đoạn hình thành ý
tưởng cho đến suốt quá trình thực
hiện để đạt được những mục tiêu
bền vững cùng chúng tôi.

Nâng cao nhận thức cho các Cộng
đồng có cùng quan tâm đến Nỗ lực
thúc đẩy Bền vững của Bạn
Tư vấn chiến lược quảng bá và xây
dựng thương hiệu phù hợp với các
trọng tâm bền vững Bạn theo đuổi.

Thế hệ tương lai là nhân tố quyết
định trong việc giải quyết những
thách thức về phát triển bền vững.

Xây dựng cầu nối Hợp tác giữa Đối
tác địa phương và Chuyên gia quốc
tế.
Triển khai Dự án đảm bảo hiệu quả
cao và vượt qua những thách thức
trong điều kiện tại Việt Nam.

Các kênh Truyền thông của chúng tôi
gồm:
Mạng xã hội Facebook
Tài liệu và Ấn phẩm thông tin
Sự kiện Hội thảo, Hội chợ và Triển lãm.

Xây dựng các chương trình Nâng cao
Năng lực & Thực hành cho Sinh viên
chuyên ngành.
Hỗ trợ Sinh viên tham gia giải quyết
những thách thức phát triển bền
vững.

Đối tác nổi bật
Đối tác Quốc tế

Đối tác Việt Nam

Tổng quan Kế hoạch Dự án 2021
Lĩnh vực
Phát triển
Dự án

Truyền thông

Nâng cao
Năng lực

Tên dự án

Kết quả dự kiến

Đối tượng chính

Tình trạng

Dự án trường học thân thiện môi
trường tại Sơn La
Lớp học Bản Két

Dự án trình diễn Công trình thân thiện
môi trường cho 100+ học sinh dân tộc tại
miền Bắc Việt Nam

Trực tiếp: Học sinh dân tộc
Gián tiếp: Cộng đồng địa phương, Kiến
trúc sư, nhà đầu tư, lĩnh vực Xây dựng.

Thời hạn: 10.2019 – 12.2021
Gây quỹ đến 12.2021

Dự án Trung tâm hướng nghiệp cho
người khuyết tật tại Đà Nẵng
Trung tâm Giáo dục đặc biệt Thanh
Tâm

Trung tâm hướng nghiệp mới hiệu năng
cao cho thanh thiếu nên khuyết tật tại Đà
Nẵng

Trực tiếp: thanh thiếu niên khuyết tật
Indirect: Kĩ sư, Kiến trúc sư, nhà điều
phối, nhà cung cấp, nhà đầu tư

Thời hạn: 2021-2022
Gây quỹ đến 12.2021

Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng
lượng – VEEBW2021

Nâng cao nhận thức về Công trình Bền
vững
Trao đổi kiến thức giữa các bên liên quan

Kiến trúc sư, Nhà phát triển, Nhà đầu
tư, trường Đại học, Hiệp hội, CLB
(200+ Khách mời: kết quả VEEBW 2018)

Thời hạn: 2021
Tuần sự kiện: 09.2021
Đến 08.2021, Kêu gọi: Nhà tài trợ,
Đồng Tổ Chức, Đối tác Truyền thông

Truyền thông Hiệu quả Năng lượng
Tổ chức sự kiện
Tìm kiếm đối tác
Hỗ trợ truyền thông
Xuất bản ấn phẩm

Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các
chiến lược tiếp thị và xây dựng thương
hiệu tại Việt Nam bằng cách tiếp cận các
nhóm đối tượng có liên quan trong mạng
lưới địa phương và quốc tế.

Doanh nghiệp, chuyên gia, Hiệp hội, Tổ
chức trong lĩnh vực Hiệu quả Năng
lượng, Năng lượng sạch, Môi trường và
các lĩnh vực Kỹ thuật khác.

Thời hạn: 2021

Kỹ sư Tương lai 2021
Chương trình Thực tập Sinh

Thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và
thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật
Nâng cao chất lượng nhân sự ngành kỹ
thuật thông qua: Kiến thức - Thực hành Động lực

Sinh viên ngành Kỹ thuật tại Việt Nam

Thời hạn: 2021
Hỗ trợ: các nhà Ươm tạo

Chương trình trao đổi Kiến thức

Chương trình Kiến trúc Bền vững
Trao đổi kiến thức về Mô phỏng Công trình
giữa Việt Nam và Đức.

Chuyên gia và các trường Đại học trong
lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam và Đức.

Thời hạn: 06.2021 – 06.2022
Gây quỹ đến 01.2022

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về dự án bạn quan tâm

Phát triển Dự án
Lĩnh vực

Tên dự án

Kết quả dự kiến

Đối tượng chính

Tình trạng

Dự án trường học thân thiện môi
trường tại Sơn La
Lớp học Bản Két

Mô hình Công trình Bền vững cho
100+ học sinh dân tộc tại miền Bắc
Việt Nam

Trực tiếp: Học sinh dân tộc
Gián tiếp: Cộng đồng địa phương,
Kiến trúc sư, nhà đầu tư, lĩnh vực
Xây dựng.

Dự án Trung tâm hướng nghiệp
cho người khuyết tật tại Đà Nẵng
Trung tâm Giáo dục đặc biệt
Thanh Tâm

Trung tâm hướng nghiệp mới vận
hành tiết kiệm chi phí cho thanh
thiếu nên khuyết tật tại Đà Nẵng

Trực tiếp: thanh thiếu niên khuyết
tật
Thời hạn: 2021-2022
Gián tiếp: Kĩ sư, Kiến trúc sư, nhà
Gây quỹ đến 12.2021
điều phối, nhà cung cấp, nhà đầu tư

Thời hạn: 10.2019 – 12.2021
Gây quỹ đến 12.2021

Phát triển
Dự án

Thự hiện bởi

Phát triển Dự án

Dự án trường học thân thiện môi trường tại Sơn La
Lớp học Bản Két
Trường tiểu học Tạ Bú

Vị trí
Bản Két, Tạ Bú, Xã, Thị trấn Mường La, Tỉnh Sơn La

Bối cảnh
Hơn 100 học sinh dân tộc Thái học tập trong hoàn cảnh khó khăn và
không có khu vực vệ sinh.
128 học sinh từ 9-10 tuổi (94% dân tộc Thái),
5 lớp học & 8 giáo viên.
Nhiều học sinh thuộc hộ nghèo/ hộ cận nghèo.

Kết quả
+ 2 phòng học cải tạo
+ 3 phòng học mới
+ 1 khu vực vệ sinh mới

Đối tác hiện tại

Tình trạng

Gây quỹ
Khoản tài trợ: 30.000€ - 45.000€
Tối thiểu 5.000€

Lớp học mới cần đảm bảo
 Tiện nghi nhiệt - Mát hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông
 Sử dụng vật liệu địa phương thân thiện với môi trường
 Tôn vinh đặc điểm đa dạng văn hóa của địa phương
 Thu hút người dân địa phương tham gia dự án

Phát triển Dự án

Dự án trường học thân thiện môi trường tại Sơn la| Bản in 3D

Bản thảo thiết kế
bởi

Kêu gọi hợp tác

Bước tiếp theo
Đối tác chúng tôi sẽ cung cấp Kỹ sư và kiến trúc sư người
Đức để phân tích và tư vấn bản thiết kế nhằm hoàn thiện
ý tưởng thiết kế.

Phát triển Dự án

Dự án Trung tâm hướng nghiệp cho người khuyết tật tại Đà Nẵng
Vị trí
Trung tâm giáo dục đặc biệt Thanh Tâm
Ô 234, TBĐ 50, khóm 89 + 89, khu đô thị mới Bắc Mỹ An, Khu
phố An Thượng 3, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Mục tiêu sử dụng
“Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật tại Đà Nẵng”
7 tầng. 220m² mỗi tầng. Trọng tâm đào tạo khác nhau
1. Trưng bày | 2. Phòng may | 3. Phòng Nghệ thuật | 4/5. Phòng ngủ
| 6. Phòng giặt là | 7. Tầng trệt

Nghiên cứu Điển hình
Cải thiện Tiện nghi, An toàn và Môi trường kết hợp với tiết kiệm chi
phí vận hành tòa nhà mới của Trung tâm Dạy nghề cho thanh niên
khuyết tật tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Tình trạng
Buổi họp khởi động giữa các bên liên quan vào tháng Sáu 2020

Hiện đang Kêu gọi hợp tác
Đến tháng Chín 2021

Phát triển Dự án

Dự án Trung tâm hướng nghiệp cho người khuyết tật tại Đà Nẵng
Trọng tâm
Trở thành Công trình trình diễn thích ứng khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam
thông qua:
• Tối ưu hóa Tiện nghi nhiệt, Tiện nghi ánh sáng và An toàn
• Sử dụng Năng lượng hiệu quả & Năng lượng tái tạo
• Hệ thống và vật liệu thân thiện với môi trường.

Chiến lược
Thiết kế
Tích hợp

Kết quả kỳ vọng
01 nền tảng hợp tác cho tất cả các bên liên quan bao gồm trường học, kiến
trúc sư địa phương, chuyên gia hiệu suất xây dựng, nhà phát triển, nhà cung
cấp, ...

Kiến trúc sư

Nhà đầu tư

Kỹ sư

01 Khuyến nghị Kỹ thuật để Tối ưu hóa Thiết kế Tòa nhà cho Trường học kiểu
mới với Tiện nghi & Thân thiện với Môi trường

Nhà điều phối
Nhà cung cấp

01 Bộ đề xuất kỹ thuật được tất cả các bên liên quan phê duyệt

Phát triển Dự án

Dự án Trung tâm hướng nghiệp cho người khuyết tật tại Đà Nẵng
Họp khởi động các bên liên quan
Thứ Năm 18.06.2020
Thanh Tâm, Đà Nẵng
Các bên liên quan: Chủ đầu tư xây dựng, Kiến trúc
sư, Chuyên gia hiệu suất xây dựng, Nhà tư vấn

Kết quả
● Thỏa thuận về phát triển dự án tích hợp để thực
hiện xây dựng mô hình Tòa nhà Hiệu suất cao trong
thực tiễn.
● Triển khai thiết kế thụ động & chủ động
● Các lĩnh vực tiềm năng cải tiến thiết kế bằng các
phân tích mô phỏng về Năng lượng và Nhiệt, Cơ
học Chất lỏng Động, Thoát hiểm trong trường hợp
khẩn cấp và Phân tích trước về tài chính để so sánh
các lợi ích về chất lượng tiện nghi và thời gian khấu
hao của giải pháp.

Truyền Thông
Lĩnh vực

Truyền
thông

Tên dự án

Kết quả dự kiến

Đối tượng chính

Tình trạng

Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng
lượng – VEEBW2021

Nâng cao nhận thức về Công trình
Bền vững
Trao đổi kiến thức giữa các bên liên
quan

Kiến trúc sư, Nhà phát triển, Nhà
đầu tư, trường Đại học, Hiệp hội,
CLB
(200+ Khách mời: kết quả VEEBW
2018)

Truyền thông Hiệu quả Năng lượng
Tổ chức sự kiện
Tìm kiếm đối tác
Hỗ trợ truyền thông
Xuất bản ấn phẩm

Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện
các chiến lược tiếp thị và xây dựng
thương hiệu tại Việt Nam bằng cách
tiếp cận các nhóm đối tượng có liên
quan trong mạng lưới địa phương và
quốc tế.

Doanh nghiệp, chuyên gia, Hiệp hội,
Tổ chức trong lĩnh vực Hiệu quả
Năng lượng, Năng lượng sạch, Môi
Thời hạn: 2021
trường và các lĩnh vực Kỹ thuật
khác.

Thực hiện bởi

Thời hạn: 2021
Tuần sự kiện: 09.2021
Đến 08.2021, Kêu gọi: Nhà tài
trợ, Đồng Tổ Chức, Đối tác
Truyền thông

Truyền Thông

Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng – VEEBW 2021
VEEBW2018

được tổ chức bởi EEN-Vietnam hướng đến mục tiêu thúc
đẩy Năng lượng Bền vững trong lĩnh vực công trình xây dựng tại Việt Nam
thông qua trình Thiết kế - Xây dựng - Vận hành.

VEEBW2021
được tổ chức để tiếp nối thành công của VEEBW2018, tập trung vào các hội
thảo, diễn đàn và triển lãm chuyên đề nhằm cập nhật các xu hướng mới và
truyền bá các mô hình, giải pháp, sáng tạo nổi bật hướng tới môi trường xây
dựng bền vững tại Việt Nam.

Kế hoạch Triển khai
Goethe Institut Hanoi
Ngày 11 - 19 tháng Chín 2021
Bao gồm cài đặt, kiểm tra kỹ thuật và triển khai dự án

Tham gia với tư cách
Hỗ trợ bởi

Nhà Tài trợ
Đồng tổ chức
Đối tác truyền thông
Đơn vị trưng bày
! ! ! Kêu gọi đối tác đến hết 08.2021

Truyền thông Hiệu quả Năng lượng

Tổ chức sự kiện
Sử dụng các nền tảng truyền thông của EEN-Việt Nam cũng như các cơ hội tài trợ và quảng cáo linh hoạt để tiếp cận các nhóm mục tiêu phù hợp
trong mạng lưới địa phương và quốc tế của VSSE.

Cơ hội tiếp thị tiềm năng
+ Kết nối Chuyên gia quốc tế
Mời chuyên gia chuyên ngành Kỹ thuật làm diễn giả tại sự kiện
+ Hỗ trợ Kết nối
Trong sự kiện, cũng như trước và sau sự kiện
+ Sự kiện Hợp tác
• Bữa tối kết nối
• Bữa trưa kết nối
• Tiệc trà kết nối

Đối tượng tham gia:
Các bên liên quan tiềm năng
+ Các tổ chức hàng đầu về Kiến trúc & Kỹ thuật
+ Chủ đầu tư và phát triển dự án
+ DOC, Viện, Hiệp hội, trường Đại học

Truyền thông Hiệu quả Năng lượng

Trở thành Đối tác sự kiện| Gói dịch vụ
Đối tác sự kiện

Đối tác sự kiện

Đối tác sự kiện

SỰ KIỆN RIÊNG

ĐỒNG TỔ CHỨC

TỌA ĐÀM SINH VIÊN

Quyền Lợi
 Được EEN-Vietnam hỗ trợ Xây dựng ý
tưởng trước sự kiện
 Logo xuất hiện trên biểu ngữ, trang sự
kiện Facebook, thư mời, standee, thông
cáo báo chí
 01 Bài viết Quảng cáo giới thiệu nhãn
hiệu, dịch vụ và sự kiện trên trang chủ của
EEN-Vietnam
 Trưng bày triển lãm tại sự kiện
 Trình chiếu Clip riêng tối đa 10 phút trong
thời gian tea break
 Sự kiện được quảng bá trên các kênh
phương tiện truyền thông tự chọn
 Tối đa 08 Bài viết quảng cáo để giới thiệu
thương hiệu và sản phẩm trên trang EENVietnam và các kênh phương tiện truyền
thông của EEN
 Truy cập vào dữ liệu khách mời
 Truy cập ảnh sự kiện và thông cáo báo chí

Quyền Lợi
 Có một bài thuyết trình tại sự kiện
 Logo xuất hiện trên biểu ngữ, trang sự
kiện Facebook, thư mời, standee, thông
cáo báo chí
 Quảng bá trên các phương tiện truyền
thông
 Bàn riêng tại Tiệc trà – Xuất hiện trên
Mô hình nhỏ / TV & Flyer / Brochure &
Standee
 Trình chiếu Clip riêng tối đa 05 phút
trong thời gian tea break
 Tối đa 02 người tham gia tại sự kiện
 02 Bài viết quảng cáo để giới thiệu
thương hiệu và sản phẩm trên trang
EEN-Vietnam và các kênh phương tiện
truyền thông của EEN
 Truy cập ảnh sự kiện và thông cáo báo
chí
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về dịch vụ

Quyền Lợi
 Được EEN-Vietnam hỗ trợ Xây dựng ý tưởng
trước sự kiện
 Logo xuất hiện trên biểu ngữ, trang sự kiện
Facebook, thư mời, standee, thông cáo báo
chí
 Thu hẹp khoảng cách giữa Lý thuyết và
Thực hành cho thế hệ sau
 Gặp gỡ khách hàng thế hện sau
 Kết nối trực tiếp với nguồn nhân lực tiềm
năng và năng động từ giai đoạn đầu
 Đặt Flyer / Brochure của doanh nghiệp trên
bàn đăng ký
 01 Bài viết Quảng cáo giới thiệu nhãn hiệu
trên trang chủ của EEN-Vietnam
 Trình chiếu Clip riêng tối đa 10 phút trong
thời gian tea break
 Sự kiện được quảng bá trên các kênh
phương tiện truyền thông

Truyền thông Hiệu quả Năng lượng

Tìm kiếm Đối tác
Bối cảnh
Khó khăn khi thiết lập các mối quan hệ với đối tác doanh nghiệp tại Việt Nam
Các công ty quốc tế thường đối mặt với các khó khăn:
#1: Không đủ thông tin doanh nghiệp trên Internet
Các trang Web không tồn tại
Chỉ có nội dung tiếng Việt
#2: Khó khăn trong liên lạc
Cuộc gọi bị từ chối
Emails không trả lời
VSSE có khả năng vượt qua các rào cản này và hỗ trợ tìm kiếm đối
tác đặc thù cho doanh nghiệp.

Quy trình tìm kiếm Đối tác
Tìm kiếm Đối tác tiềm năng

Tiếp cận và đánh giá Đối tác
Doanh nghiệp tiềm năng

Phạm vi Công việc
• Đánh giá và lựa chọn Đối tác dựa trên các tiêu chí đã thống nhất
• Nhận diện các đối tác liên quan (nhà cung cấp, khách hàng và nhà
phân phối)
• Kế hoạch di chuyển và đồng hành tại Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về dịch vụ

Kế hoạch di chuyển và đồng
hành trong quá trình gặp mặt đối
tác tại Việt Nam

Truyền thông Hiệu quả Năng lượng

Gói Hỗ trợ Truyền thông
Mục tiêu
Có rất nhiều ý tưởng và cách tiếp cận hay đến Hiệu quả
Năng lượng, đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng làm
thế nào để ý tưởng đó có thể được truyền đạt đến khách
hàng? EEN-Vietnam phát triển và quản lý các nền tảng
truyền thông xã hội, các chiến dịch, cuộc thi và PR nhằm
hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chiến lược tiếp thị
và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam.

Quy trình

Cộng đồng khán giả EEN-Vietnam:
• Chuyên gia lĩnh vực Năng lượng, Xây dựng và Công Nghiệp
tại Việt Nam
• Các Hiệp hội và Học viện
• Người tìm việc và sinh viên sau khi tốt nghiệp
• +9000 Công ty và Tổ chức tại Việt Nam

1. Đăng ký
2. Cung cấp nội dung và hình ảnh bài viết
3. Xác nhận bài đăng
4. Bài đăng được ghim trên trang EEN-Vietnam và
được seeding trong nhiều nhóm khác nhau
5. Báo cáo

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về dịch vụ

Truyền thông Hiệu quả Năng lượng

Xuất bản Ấn phẩm
Mục tiêu
Các hội thảo chuyên môn và các ấn phẩm chuyên đề
trên các tạp chí và trang web chuyên ngành là những
kênh phổ biến nhất để các doanh nghiệp tiếp cận
thông tin về các công nghệ và giải pháp sử dụng năng
lượng hiệu quả *.
Do đó, các bên liên quan chuyên môn cần hợp tác để
nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng
lượng hiệu quả và định hướng đúng thị trường bằng
cách cùng nhau biên soạn các ấn phẩm học thuật có
nội dung có giá trị cao.

Nhóm đối tượng
Các chuyên gia, hiệp hội nghề nghiệp hoặc tổ chức
làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật liên quan như
hiệu quả năng lượng, tài nguyên tái tạo, môi trường,
v.v.

Hiện đang kêu gọi
Đối tác Xuất bản
Đến tháng Chín 2021

*Theo số liệu cuả EEN-Vietnam 2020

Nâng cao năng lực
Lĩnh vực

Nâng cao
Năng lực

Tên dự án

Kết quả dự kiến

Đối tượng chính

Tình trạng

Kỹ sư Tương lai 2021
Chương trình Cố vấn & Thực tập

Thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết
và thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật
Nâng cao chất lượng nhân sự ngành
kỹ thuật thông qua: Kiến thức - Thực
hành - Động lực

Sinh viên ngành Kỹ thuật tại Việt
Nam

Thời hạn: 2021
Hỗ trợ: các nhà Ươm tạo

Chương trình trao đổi Kiến thức

Chương trình Kiến trúc Bền vững
Trao đổi kiến thức về Mô phỏng Công
trình giữa Việt Nam và Đức.

Chuyên gia và các trường Đại học
trong lĩnh vực Xây dựng tại Việt
Nam và Đức.

Thời hạn: 06.2021 – 06.2022
Gây quỹ đến 01.2022

Thực hiện bởi

Nâng cao Năng lực

Kỹ sư Tương lai 2021

Mở ra cơ hội thực hành kinh
nghiệm kiến thức và kết nối với
các cố vấn chuyên môn

Thiết lập nền tảng kết nối nghề
nghiệp giữa các Kỹ sư tương lai
và nhà tuyển dụng trong lĩnh vực
Kỹ thuật & Kỹ sư ngay từ giai
đoạn đầu

Nâng cao chất lượng và số
lượng cho thị trường lao động
kỹ thuật viên đáp ứng xu thế
phát triển nghề nghiệp và xã hội

Nâng cao Năng lực

Kỹ sư Tương lai 2021
Cải thiện chất lượng Kỹ sư Tương lai trên các khía cạnh:
KIẾN THỨC

THỰC HÀNH

ĐỘNG LỰC
Cho thị trường lao động Việt Nam.

KIẾN THỨC
Kỹ sư Tương lai

Đối tượng tham dự
Sinh viên Kỹ thuật với động lực
học hỏi bằng phương pháp
thực hành

THỰC HÀNH
Kỹ sư Tương lai

Nhà Ươm tạo
Doanh nghiệp/Tổ chức với
động lực cải thiện chất lượng
nguồn nhân lực ngành kỹ thuật
từ giai đoạn đầu

ĐỘNG LỰC
Kỹ sư Tương lai

Nhà Đồng hành

Nâng cao Năng lực

Kỹ sư Tương lai 2021
Mục tiêu
Xây dựng
Chương trình

Chương trình Cố vấn và thực tập

Đối tượng tham dự
Sinh viên Kỹ thuật với động lực học hỏi bằng phương pháp thực hành

Tham gia với tư cách
Tuyển chọn

Nhà hỗ trợ - Nhà ươm tạo
Doanh nghiệp/Tổ chức với động lực cải thiện chất lượng nguồn
nhân lực ngành kỹ thuật từ giai đoạn đầu

Nhà tài trợ

Đào tạo &
Thực hành

Chứng nhận

Hiển thị trong các hoạt động quảng bá và hỗ trợ trong chương
trình Kỹ sư Tương lai

Đối tác hiện tại

Nâng cao Năng lực

Kỹ sư Tương lai – Tư liệu tham khảo
“Sau kỳ thực tập Kỹ sư Tương lai
của EEN-Vietnam, động lực về năng
lượng tái tạo khiến tôi bước ra khỏi
vùng an toàn của mình. Tôi đã
chuyển đến miền Nam và nhận việc
tại một nhà máy năng lượng tái tạo.
Và bây giờ tôi tiếp tục học Thạc sĩ
để đạt trình độ chuyên môn cao
hơn. “

Triệu Văn Bình – Kỹ sư Tương lai
2017

“Khoa học Ứng dụng trong lĩnh vực
năng lượng tái tạo trở thành định
hướng nghề nghiệp của tôi sau kỳ
thực tập này. Dựa trên nền tảng
thực hành, tôi có thể tiếp thu lý
thuyết tốt hơn. Những người bạn
cùng lớp quan sát Kỳ thực tập của
tôi đã rất hào hứng và đề xuất tổ
chức chương trình Kỹ sư tương lai 2
lần mỗi năm nếu có thể. “
Nguyễn Thị Huyền – Kỹ sư tương lai
2018

Nâng cao Năng lực

Chương trình trao đổi Kiến thức
Mục tiêu

Đối tượng tham dự

Cải thiện môi trường xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường,
hiệu quả năng lượng, tối ưu tiện nghi nhiệt, tiết kiệm chi phí và bảo tồn
văn hóa để đạt được các mục tiêu của chính phủ về hiệu quả năng
lượng và giảm thiểu KNK.

Kiến trúc sư, kỹ sư, giảng viên và sinh viên hiện đang công tác và học
tập tại các trường đại học kiến trúc, xây dựng dân dụng

Nâng cao năng lực cho cộng đồng học thuật bao gồm các trường đại
học, kiến trúc sư và kỹ sư quan tâm đến kiến trúc bền vững.
Phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa các kiến trúc sư, kỹ sư và các
bên liên quan trong trao đổi kiến thức liên ngành.

Nghiên cứu Điển hình
Cải tạo Tiện nghi Nhiệt tại tòa nhà dành cho trẻ khuyết tật Mẫu giáo
Khiếm thính tại Trường Tư thục Thanh Tâm, Đà Nẵng, Việt Nam

Xây dựng quan hệ đối tác quốc tế giữa Việt Nam và Đức trong mục tiêu
xây dựng môi trường bền vững.

EEN – Kết nối các bên liên quan để CHIA SẺ
Case study building

Học viện

Doanh
Nghiệp

Khuôn viên trường Thanh Tâm

Khung thời gian

Chuyên gia

Thời hạn: Tháng Sáu 2020 – tháng Sáu 2021
Thời gian chương trình: 1 tuần vào tháng Năm/Sáu 2021

Kêu gọi Đối tác đến Tháng Một 2021
Khoa học Ứng dụng

Thực hành

Mô phỏng

Nâng cao Năng lực

Chương trình trao đổi Kiến thức 2018
Đối tượng tham dự
8 học sinh người Đức
Từ trường Đại học Công Nghệ - Khoa học Ứng dụng Stuttgart (HFT
Stuttgart)

17 kiến trúc sư, kỹ sư, giảng viên và sinh viên tại Việt Nam
Chuyên ngành kiến trúc và xây dựng

Kết quả:
• Tạo ra các giải pháp thiết kế bền vững cho các trường học dành cho
học sinh Khiếm thính & Suy giảm thính giác tại Hà Nội trong 4 ngày
dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Volkmar Bleicher.
• Chương trình hội thảo & tọa đàm
• Gặp gỡ các nhà đầu tư và bên phụ trách xây dựng

Đơn vị thực hiện

Đối tác

https://vsse.vn/en/homepage/

http://bit.ly/vsseyoutube

http://bit.ly/eenpage

http://inclusion.vn/

Liên hệ
Trần Thị Thu Phương
Sáng lập
phuong.tran.vsse@outlook.com
Office + 84 24 66 55 3445

