
 

 

Thông tin tuyển dụng 

Vị trí tuyển dụng: Tuyển sinh viên thực tập 2010 - 2011  

 

Ngành/nghề: Thực tập 
 

Chức vụ: Khác  
 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 
 

Địa điểm làm việc: TP. HCM 
 

Số lượng cần tuyển: 05 
 

Mô tả công việc: 
1. Các vị trí nhận sinh viên thực tập:  

1.1 Bộ phận dịch vụ kỹ thuật (02 người)  

1.2 Bộ phận giải pháp và dự án: (01 người)  

1.3 Bộ phận gia công Website, Gia công phần mềm đóng gói (02 người)  

. Hỗ trợ khách hàng về kỹ thuật, tư vấn dịch vụ.  

 

Quyền lợi được hưởng: 
2. Điều kiện chung:  

Các thực tập sinh được tuyển chọn có tư duy năng động, chuyên ngành phù hợp với vị trí 

và đề tài thực tập. Trong hoặc ngay sau thời gian thực tập, các thực tập sinh này là nguồn 

ưu tiên tuyển chọn nhân lực hàng đầu của ATC Corp cho kế hoạch phát triển nhân sự năm 

2010 - 2011.  

 

Số năm kinh nghiệm: Dưới 1 năm 
 

Yêu cầu Trình độ Cao đẳng, Đại học 
 

Yêu cầu khác 
3. Các tiêu chí đánh giá khi tuyển chọn:  

- Chuyên ngành học phù hợp với vị trí thực tập  

- Đề tài phù hợp  

- Kỹ năng giao tiếp tốt  

- Tác phong gọn gàng, lịch sự  

- Khả năng tư duy năng động và nhạy bén  

- Có khả năng làm việc theo đội nhóm  

- Khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt  

 

Hồ sơ bao gồm 
4. Hồ sơ đăng ký:  

- Đơn xin thực tập (có xác nhận của trường)  

- CV  

- Bảng điểm các học kỳ  

- Tên đề tài thực tập và đề cương  

- Các chứng chỉ đã hoàn thành (nếu có)  

 

Hạn nộp hồ sơ 20 - 04 -2011 
 

Thông tin liên hệ 

Người liên hệ Mr. Dương Đức Anh  

Điện thoại liên hệ 08. 2200 0250  

Email liên hệ anhdd@atcreative.com.vn  

Cách liên hệ tốt nhất Trực tiếp  
 

 


