
 CÔNG TY TNHH MTV DL XD TM PHƢƠNG NAM 

Đ/c: 15/12, QL.13, Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Tx. Thuận An, Bình Dương 

 

 

THƢ NGỎ 
Về việc tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng 

 

 Kính gửi: Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, 

          Mến gửi các bạn sinh viên. 

Chúng tôi – Công ty TNHH MTV DL XD TM Phương Nam (Phương Nam Resort) là một công ty chuyên 

về Nhà hàng – Khách sạn tại địa bàn Thị xã Thuận An, Bình Dương. 

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có cơ hội học tập cũng như trải nghiệm thực tiễn và áp dụng các kiến thức đã 

học vào công việc thực tế, tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nay Phương Nam Resort thông báo 

chương trình tiếp nhận sinh viên thực tập hoặc tuyển dụng với nội dung như sau: 

 Yêu cầu: 

- Đang học chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp. 

- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần cầu tiến. 

 Quyền lợi: 

- Được thể hiện khả năng, nguyện vọng phát triển trong ngành Nhà hàng – Khách sạn. 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ tận tình về nghiệp vụ NH-KS 

- Được đào tạo các kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ và có cơ hội trải nghiệm tất cả các nghiệp vụ được đào 

tạo trên ghế nhà trường. 

- Được hỗ trợ và hưởng các chế độ theo chính sách của Công ty. 

- Sinh viên thực tập nếu được đánh giá tốt sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức của Công ty. 

 Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy giới thiệu của Nhà trường, 

- Chứng minh nhân dân photo/ hoặc H  sơ nếu được tuyển dụng chính thức. 

 Thời gian tiếp nhận: 

- Từ 01/04/2018 đến hết ngày 30/06/2018. 

 Thông tin liên hệ: Phòng Nhân sự Công ty TNHH MTV DL XD TM Phương Nam. 

- Điện thoại: 0274 3785 888/ 0274 3785 777. Mr.Luyện – 0908530566, Ms.Phương 0934167365 

- Email: tuyendung.phuongnamresort@gmail.com.  

Trân trọng!  

                                                                                                         

 

 

 

 

LÊ MINH VƢƠNG 
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