
 

TUYỂN THỰC TẬP SINH IT – T5 2018 
 

 

QUYỀN LỢI: 

1. Lương hỗ trợ  

2. Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp Hàn Quốc 

3. Được đào tạo và hướng dẫn phát triển các kỹ năng nghề nghiệp 

4. Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thực tập 

 

THỜI GIAN:  

          - Ít nhất 3 - 4 tháng thực tập. 

          - Từ 30/04/2018 – 31/08/2018 (Thời gian thực tập thực tế có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp) 

 

YÊU CẦU: 

1. Sinh viên các trường Đại Học nằm trong chương trình thực tập chính thức của trường 

2. Không giới hạn chuyên ngành 

 

 

NƠI LÀM VIỆC: 

PTS Building, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7  

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

1. Hỗ Trợ xây dựng Homepage và Company Brochure. 

2. Thực hiện các công việc chuyên về Graphic Design 

3. Thực hiện và hỗ trợ xây dựng, quản lý DATABASE 

4. Các công việc khác dưới sự hướng dẫn của công ty 

 

KỸ NĂNG: 

1. Tiếng Anh viết và nói cơ bản 

2. Thích làm việc, giao tiếp  

3. Nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi 

4. Có thể sử dụng MS Office cơ bản(Power point, Word, Excel) 

 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN CV:  

1. 01 CV tiếng Anh nộp trực tiếp đến địa chỉ email bsc1@esenech.co.kr / dieulyvtvn@gmail.com 

2. Thời Hạn:  CV gửi đến địa chỉ email trước  

 +  Đợt 1:  ngày 29/04/2018      (06 CV nộp đầu tiên sẽ được ưu tiên phỏng vấn và tiếp nhận) 

- Ms. Dieu Ly - SH BSC HR   

- E-mail: bsc1@esenech.co.kr 

- Mobile: 0909-50-8124 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh S&H là Công ty 100% vốn Hàn 

Quốc, chuyên tổ chức các chương trình hội chợ, hội thảo quốc tế, sự 

kiện, v.v. nhằm xúc tiến thương mại Việt Nam – Hàn Quốc. 

mailto:bsc1@esenech.co.kr

