
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 
  Công ty SHARP mong muốn được mở rộng nguồn nhân lực trẻ, năng động và sáng tạo cho công ty 

đồng thời tạo cơ hội học tập và trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa quốc gia cho các 

bạn sinh viên mới ra trường. 

 

 

➢ Sinh viên năm cuối các trường ĐH thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật điện tử, tự động hóa, 

ngôn ngữ Anh hoặc Nhật, Kế toán, Quản trị kinh doanh, XNK, Kinh tế. 

➢ Năng động, tự tin, giao tiếp tốt 

➢ Thành thạo tin học văn phòng 

➢ Sẽ được bố trí sắp xếp thực tập tại các phòng ban tùy vào chuyên môn / ngành học của sinh 

viên. 

 
 

➢ Từ 02 đến 03 tháng theo quy định của Nhà trường. Có thể được tuyển dụng sau thời gian 
thực tập nếu làm tốt. 

➢  Không quá 8h/ ngày. Từ thứ 2 đến thứ 7, được nghỉ luân phiên ngày thứ 7. 
➢ Có thể thực tập nửa ngày hoặc nguyên ngày tùy theo lịch học của sinh viên. 

 
 

 

➢ Trợ cấp 30.000 VND/ giờ , tiền trợ cấp sẽ được chi trả vào ngày 5 tây hàng tháng.  

➢ Miễn phí cơm trưa trong thời gian thực tập. 

 

➢ Giấy giới thiệu thực tập của nhà trường 

➢ Bảng điểm kết quả học tập 

➢ Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ ( nếu có) 

➢ Bản photo CMND/CCCD 

➢ 02 hình 3x4 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI GIAN THỰC TẬP: 

TRỢ CẤP THỰC TẬP:   

PHƯƠNG TIỆN VÀ TRANG PHỤC: Sinh viên tự túc 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 

ĐỐI TƯỢNG THỰC TẬP: 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH SHARP MANUFACTURING VIETNAM  

ĐC: Số 3, đường số 16, KCN VSIP II-A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương. 

Điện thoại: (0274) 222 1016 ( Ext: 3906) hoặc 0908.994.128 ( Ms. Khánh hoặc Mr. Sang) 

Email: khanh.vukim@vn.sharp-world.com hoặc sang.lethe@ vn.sharp-world.com 
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