
HOMENAY PLATFORM 

 Address: Thien Phuoc 1 building, 244 Cong Quynh, District 1, HCMC 

Homenay.vn  Homenay.official Homenay.freelance 

- Giới tính: bất kỳ 

- Làm việc toàn thời gian : thứ 2 đến thứ 6 ( 8:00 - 17:00). 

- Địa điểm làm việc: Tầng 6, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 

1, TP.HCM 

IV. Benefit/ Quyền lợi 

- Xác nhận thực tập và con dấu thực tập từ công ty HOMENAY. 

- Trợ cấp thực tập mỗi tháng: 1.200.000vnd (ăn uống, xe xăng, điện thoại) 

- Hỗ trợ số liệu thực tập. 

- Được công ty cung cấp kinh nghiệm về kiến thức chuyên môn. 

- Quyền lợi được tham gia vào tất cả các hoạt động event tại công ty (picnic,event,…) 

- Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm từ các anh/chị có chuyên môn cao. 

- Học tập và được hướng dẫn trực tiếp bởi người Quản lý trực tiếp  

- Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và có tính tự giác cao. 

- Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí và các hoạt động từ tổ chức do công ty thường xuyên 

tổ chức để nâng cao tiếng anh cho nhân viên chính thức. 

- Có kĩ năng thực tiễn trong doanh nghiệp được đào tạo và làm việc trực tiếp. 

- Được đào tạo kỹ năng mềm: giao tiếp, lập kế hoạch, kiến thức chuyên ngành.... 

 

- Confirmation of internship and company stamp from HOMENAY company. 

- Internship allowance per month: 1,200,000vnd (meals, petrol car, phone) 

- Support internship data. 

- The company provides experience in professional knowledge. 

- The right to participate in all event activities at the company (picnic, event, ...) 

- To learn and gain experience from highly qualified members. 

- Study and be guided directly by the direct Manager. 

- Working in a dynamic, professional and highly self-disciplined environment. 

- To participate in free English courses and activities from the organization regularly organized by the 

company to improve English for full-time employees. 

- Having practical skills in enterprises, trained and worked directly. 

- Trained in soft skills: communication, planning, specialized knowledge.... 


