
CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG NGHỆ TIN HỌC SAO MAI MS-APPTECH  

  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Phú Nhuận, ngày… tháng… năm 2012 

 

 

THƯ NGỎ 
 

 

Kính gửi:  - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh 
                  - Khoa Công nghệ thông tin 
 

 

 Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ tin học SAO MAI là công ty hoạt động trong các 

lĩnh vực: Sản xuất phần mềm; mua bán, lắp đặt thiết bị tin học….. Do đặc thù hoạt động nên 

Công ty chúng tôi chú trọng đến việc bồi dưỡng, phát triển nguồn lực phục vụ cho nhu cầu mở 

rộng kinh doanh của công ty.  

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện áp dụng các kiến thức đã học vào công 
việc, rèn luyện phong cách làm việc và ứng xử trong các mối quan hệ trong thực tế, đồng thời 
tiếp cận được những kiến thức mới của công nghệ, Công ty chúng tôi có kế hoạch tiếp nhận 
sinh viên thực tập, cụ thể như sau: 

- Lĩnh vực thực tập: lập trình viên ( môi trường .Net: web asp.net,  winform) 

- Số lượng sinh viên thực tập: 03 sinh viên 

Xin vui lòng gửi danh sách đăng ký thực tập vào địa chỉ e-mail: ledong.chau@ms-apptech.com 

Hoặc sinh viên có thể liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây:  

- CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC SAO MAI 

- Văn phòng: 101, Hoa Lan, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh (lầu 3, Phòng 301) 

- Điện thoại: (08) 3517 2166, hoặc  di động: 0948040497.  

 - Thời gian: từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 30, từ thứ 2 đến thứ 6,  gặp anh Lê Đông Châu , phụ trách 

nhân sự. 

 

 Rất mong sự quan tâm của Quý trường. 
 Trân trọng! 
 
  GIÁM ĐỐC 
 
 
   LÂM HỒNG BẮC 
 


