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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2020 

THÔNG BÁO 
V/v Chương trình thực tập sinh 2020 tại Trung Thủy Group 

Kính gửi:  Quý Trường Đại học/ Cao đẳng 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) thông báo tuyển dụng sinh viên 
thực tập theo “Chương trình thực tập sinh 2020”, chi tiết sau: 

1. MỤC ĐÍCH: 

- Hỗ trợ sinh viên đang theo học tại các Trường Đại học/ Cao đẳng có cơ hội tiếp xúc với 
môi trường làm việc chuyên nghiệp, trải nghiệm nghiệp vụ thực tế trong doanh nghiệp.  

- Tìm kiếm đội ngũ nhân sự tiềm năng giỏi chuyên môn nhưng chưa có sự trải nghiệm môi 
trường làm việc thực tế để bổ sung nhân lực cho các Đơn vị/ Chi nhánh thuộc Tập đoàn.  

2. QUY ĐỊNH CHUNG: 

2.1. Thời lượng thực tập:  

- Sinh viên thực tập tối đa trong 3 tháng theo học kỳ của mình ở đại học.  

- Sinh viên có kết quả thực tập được đánh giá suất sắc có thể gia hạn thời gian và được sự 
chấp thuận của Ban Lãnh đạo Trung Thủy Group.  

2.2. Số lượng: tối đa 20 sinh viên. 

2.3. Hình thức thực tập 

- Toàn thời gian (full time), là hình thức thực tập và làm việc trọn 08 giờ/ ngày, 05 ngày 
trong tuần, đảm bảo đủ 44 giờ/ tuần như một nhân viên chính thức trong khoảng thời 
gian sinh viên đã đăng ký với Phòng QTNNL; và được Đơn vị có nhu cầu tiếp nhận.  

- Bán thời gian (part time), là hình thức thực tập và làm việc không trọn 08 giờ/ ngày, 05 
ngày trong tuần, nhưng đảm bảo yêu cầu đủ số giờ/ tuần của Đơn vị có tuyển dụng và đã 
đăng ký với Phòng QTNNL.   

2.4. Nội dung thực tập 

- Theo kế hoạch thực tập của sinh viên theo quy định ở Trường đang theo học.  

- Thực tập sinh được thực hiện các công việc theo bản mô tả công việc tùy theo nghiệp vụ 
do Trung Thủy Group yêu cầu. 

2.5. Tiêu chuẩn tuyển chọn 

- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chờ tốt nghiệp tại các Trường Đại học/ Cao đẳng và có bảng 
điểm kết quả học tập của Trường chủ quản.  

- Sinh viên đang theo học từ năm thứ 4 tại các Trường Đại học/ Cao đẳng và có thư giới 
thiệu của Trường chủ quản.  

2.6. Chế độ dành cho sinh viên ứng tuyển 

- Sinh viên có cơ hội trở thành thành viên chính thức của Trung Thủy Group nếu có thành 
tích xuất sắc và thái độ tốt trong thời gian thực tập.  
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- Sinh viên có cơ hội được trải nghiệm các công việc thực tế và tham gia nhiều khóa học 
hữu ích do Trung Thủy Group và Đơn vị chuyên môn tổ chức.  

- Sinh viên được trang bị định hướng nghề nghiệp cần thiết cho sự phát triển sự nghiệp 
trong tương lai, cách thức phát triển bản thân do Trung Thủy Group chia sẻ. 

- Sinh viên thực tập toàn thời gian được nhận gói hỗ trợ trong thời gian thực tập như thù 
lao hỗ trợ, cơm trưa, giữ xe,… theo quy định của Trung Thủy Group. 

3. CÁC LĨNH VỰC NHẬN THỰC TẬP SINH 

- Quản trị nguồn nhân lực 

- Tài chính – kế toán 

- Công nghệ thông tin 

- Quản lý dự án/ xây dựng/ Kết cấu 

- Kinh doanh/ Marketing/ Chăm sóc khách hàng 

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN: 

- BƯỚC 1: Trung Thủy Group nhận hồ sơ/ đăng ký thực tập của sinh viên.  

- BƯỚC 2: Trung Thủy Group tiến hành phỏng vấn tập trung để lựa chọn sinh viên.  

- BƯỚC 3: Trung Thủy Group tiếp nhận sinh viên trung tuyển và gửi về Đơn vị chuyên môn. 

- BƯỚC 4: Trung Thủy Group phối kết hợp với Trường chủ quản đánh giá kết quả.  

Trân trọng, 

 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ NGUYỄN MINH QUANG 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 


