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 Đối với vị trí Thực tập sinh kinh doanh: 

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh công ty tiếp cận khách hàng bằng các hình thức: 

Gọi điện, gửi email, đăng bài trên các phương tiện truyền thông 

- Thu thập dữ liệu data khách hàng 

 Đối với vị trí Thực tập sinh Thiết kế nội thất: 

- Hỗ trợ khảo sát, đo đạc hiện trạng 

- Hỗ trợ vẽ CAD mặt bằng hiện trạng 

- Hỗ trợ bố trí layout (2D) 

- Hỗ trợ dựng phối cảnh 3D 

- Hỗ trợ triển khai bản vẽ chi tiết 

 Đối với vị trí Thực tập sinh Giám sát Xây dựng: 

- Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình; 

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, dự toán khối lượng công trình, lên kế hoạch triển 

khai lắp đặt các sản phẩm đồ gỗ nội thất; 

- Tổng hợp tiến độ thi công công trình, báo cáo trực tiếp Quản lý; 

- Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan tiến hành ngiệm thu nội bộ và nghiệm 

thu Quyết toán công trình; 

 QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

 Được hỗ trợ số liệu thực tập và mộc công ty 

 Được hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn 

 Được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, quan hệ khách hàng, kỹ năng giao tiếp, báo 

cáo. 

 Cơ hội xét duyệt trở thành Nhân viên chính thức tại Paris Decor. 

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:  

 Văn phòng 1: 239-241 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

 Văn phòng 2: 144 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

4. YÊU CẦU HỒ SƠ: 

 Đơn xin việc 

 Sơ yếu lý lịch 

 Chứng minh nhân dân sao y công chứng 


