− Cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các công việc chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, rèn luyện các
kỹ năng mềm (Giao tiếp, chăm sóc Khách hàng,…) với lộ trình đào tạo rõ ràng.
− Môi trường làm việc chuyên nghiệp, rèn luyện các kỹ năng trong môi trường làm việc thực tế cho các
bạn sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp.
− Lương thưởng cạnh tranh xứng đáng theo năng lực.
− Cơ hội được làm việc & trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc tập sự.
1. Hồ sơ ứng tuyển gồm có:
•

CV ứng tuyển

•

Bản scan/ bản photo bằng cấp chứng chỉ có liên quan (nếu có)

Sau khi nhận được hồ sơ ứng tuyển, Phòng Nhân sự sẽ tổ chức phỏng vấn ứng viên theo đúng quy định.
2. Phương thức ứng tuyển: Nộp hồ sơ theo các phương thức sau:
a. Ứng tuyển trực tuyến tại: https://forms.gle/3LVqoELspBhesBSeA
b. Nộp hồ sơ qua mail: mgtdept@gree.com.vn / thao.huynh@gree.com.vn nêu rõ trên tiêu đề email theo cú
pháp sau (không dấu): Họ tên ứng viên – vị trí ứng tuyển
c. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng : Lầu 19, Cao ốc Fleminton, Số 182, Lê Đại Hành, Phường 15,
Quận 11, TP.HCM
d. HOTLINE tuyển dụng: +84 8 6287 6538 (Ext: 646) hoặc 0964 676 347 – Ms. Thảo.
e. Thời hạn nộp hồ sơ: 1 tháng kể từ ngày đăng tuyển chính thức trên các trang của trường.
Rất mong nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Qúy trường (bằng các kênh thông tin của nhà trường) để thông
tin tuyển dụng của Công ty được phổ biến rộng rãi và nhận được kết quả tốt nhất.
Trân trọng.
Tp. HCM, ngày…tháng 05 năm 2021
GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN TRỊ

