THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP
Tập đoàn Mỹ Lan được sáng lập bởi Doanh nhân - Nhà khoa học - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Chỉ
với 10 năm hoạt động, Tập đoàn Mỹ Lan đã không ngừng phát triển và đang mở rộng hoạt động trên
nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực công nghệ cao như nghiên cứu, sản xuất và
phát triển dòng sản phẩm máy in phun công nghiệp công nghệ cao VJet 1000 series, VJet 2000
series; nghiên cứu và sản xuất đồng hồ nước thông minh, phân bón thông minh, mực in phun …
Tập đoàn Mỹ Lan hiện nay gồm có 4 công ty thành viên và 1 văn phòng đại diện tại TP. HCM.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn và giúp sinh viên có cơ hội được tiếp cận, làm việc
thực tế trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và tích luỹ kinh nghiệm làm việc thực tế khi còn
ngồi trên ghế nhà trường đồng thời tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm những sinh viên thực tập tại các vị trí sau:
-

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN – số lượng 04
Yêu cầu: Đang là sinh viên năm 3, 4 Hệ đại học thuộc các chuyên ngành Hoá Hữu cơ, Hoá
tổng hợp, Hoá ứng dụng hoặc có liên quan.

-

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – số lượng 02
Yêu cầu: Đang là sinh viên năm 3, 4 Hệ đại học thuộc các chuyên ngành Hoá Hữu cơ, Hoá
tổng hợp, Hoá ứng dụng hoặc có liên quan.

-

SẢN XUẤT – số lượng 02
Yêu cầu: Đang là sinh viên năm 3, 4 Hệ đại học thuộc các chuyên ngành Hoá Hữu cơ, Hoá
tổng hợp, Hoá ứng dụng hoặc có liên quan.

-

CƠ KHÍ GIA CÔNG – số lượng 02
Yêu cầu: Đang là sinh viên năm 2 Hệ Trung cấp; năm 2,3 Hệ cao đẳng thuộc các chuyên
ngành Cơ khí gia công cắt gọt hoặc có liên quan, biết cơ bản về vận hành máy CNC

-

Yêu cầu chung:
Thời gian thực tập liên tục tối thiểu là 3 tháng/ đợt
Chăm chỉ, siêng năng, cẩn thận – tỉ mỉ
Trung thực, nhiệt tình với công việc
Có đạo đức, trách nhiệm với công việc và tính kỷ luật;
Thái độ làm việc tích cực.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP (COOP)
- Mức lương: 02 triệu đồng/ tháng;
- Được hướng dẫn tận tình từ nhân viên của Tập đoàn;
- Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng, kiến thức, chuyên môn;
- Được trực tiếp vận hành thiết bị, tham gia các hoạt động của Tập đoàn;
- Dùng cơm trưa tại Cafeteria của Tập đoàn;
- Hỗ trợ một phần chi phí ăn sáng và ăn tối tại Tập đoàn;
- Được tự do sử dụng, tham gia các hoạt động thể dục thể thao sau giờ làm việc như: Tennis,
bóng đá, bóng bàn, cầu lông, gym, Aerobic và các hoạt động văn nghệ;
- Được cấp đồng phục, BHLĐ.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đơn xin Coop tự viết có dán ảnh;
- Bảng điểm, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;
- Sơ yếu lý lịch (ghi rõ những kinh nghiệm đã có trong thời gian học tập hoặc làm việc);
- Hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.
HỒ SƠ GỬI VỀ
Bộ phận Nhân sự - Công ty Cổ phần Mỹ Lan
HỨA KIM THANH
Điện thoại: 0916.420.595
Email :
thanh.hua@mylangroup.com
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Đức,Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
(Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ email trên)
Công ty chỉ gọi phỏng vấn các hồ sơ đạt yêu cầu.

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP (COOP) TẠI TẬP ĐOÀN MỸ LAN
Chương trình Coop tại Tập đoàn Mỹ Lan đã đạt những thành tựu và nhận được sự đánh giá cao từ
các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Tháng 10/2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã
đến thăm và tìm hiểu thêm về Chương trình Coop tại Tập đoàn Mỹ Lan. Tháng 11/2011, Tập đoàn
Mỹ Lan hân hoan chào đón đoàn của Ngài Toàn quyền Canada – ông David Johnston đến thăm,
nhân chuyến công du của Ngài ở các nước Châu Á. Sau khi tham quan Trung tâm nghiên cứu tại và
dây chuyền sản xuất của Công ty, Ngài Toàn quyền và các đại biểu đã tham dự buổi hội thảo về
“Đào tạo kỹ năng cho người lao động” với sinh viên Coop đang làm việc tại đây. Bên cạnh đó, nhiều
doanh nghiệp trong nước đã có những chuyến viếng thăm và tham khảo, học hỏi mô hình đào tạo
này từ Tập đoàn Mỹ Lan.
Tính đến năm 2017, Tập đoàn Mỹ Lan đã phối hợp với Khoa Hóa học Ứng dụng đào tạo 10 khóa
học. Hàng trăm sinh viên đã và đang được đào tạo từ chương trình này.
Phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có được kinh nghiệm cùng kỹ năng thực tế, có thể đáp ứng
được yêu cầu công việc và năng động với nhiều vị trí khác nhau.
Hiện tại, Tập đoàn Mỹ Lan mong muốn mở rộng phạm vi của chương trình Coop đến Trường Đại học
Cần Thơ với mục đích tìm kiếm nguồn lực có kiến thức, năng động và đa dạng để có thể hoàn thiện
hơn chương trình với những ý nghĩa to lớn mà Tập đoàn mong muốn mang lại .
Chương trình cũng là cầu nối giữa giáo dục và các doanh nghiệp, một mặt giúp ngành giáo dục hiểu
biết và nắm rõ những nhu cầu kiến thức từ các doanh nghiệp qua đó có thể điều chỉnh và thay đổi
cấu trúc học phần. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn nhân lực có chuyên môn cao
và không tốn kinh phí về tái đào tạo. Thêm vào đó, chương trình cũng mang đến một luồng gió mới,
những suy nghĩ mới, và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vào tập thể công ty.
Đối với các bạn sinh viên là cơ hội các bạn tiếp xúc và thực hành trong môi trường công nghiệp.
Chương trình cũng là nơi các bạn học thêm những kiến thức mới, công nghệ mới để phát triển thêm
trình độ chuyên môn của mình. Nhưng đặc biệt hơn cả là kỹ năng làm việc và kỹ năng giao tiếp mà
không có bất kỳ một ngôi trường nào đào tạo được.
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