
SAITHANHTOURIST CẦN TUYỂN DỤNG  

Tel         : 028.7300.3089. - Fax: 028.7300.3089 

Hotline  : 0917 819 179. 

Website : saithanhtourist.vn 

E-mail    : saithanhtourist.nga@gmail.com 

 

Kính gửi:   Quý Thầy Cô Các bạn sinh viên khoa Du Lịch. 

Lời đầu tiên, thay mặt Công Ty Sài Thành Tourist kính gửi đến Quý Thầy Cô Các bạn 

sinh viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. 

Hiện tại công ty chúng tôi đang cần tuyển các bạn sinh viên thực tập làm việc giờ hành 

chính cho các vị trí sau: 

✓  Sales tour 

✓  Điều hành tour 

✓  Bộ phận visa 

✓  Marketing, thiết kế 

Kính nhờ Quý Thầy Cô hỗ trợ gửi thông tin đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm 

việc. 

Thời gian làm việc: 

•        Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (từ 8h00 – 12h00 và 13h30 đến 17h30) và 

thứ Bảy (từ 8h00 – 12h00). 

Số lượng: 05 sinh viên 

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2022 – 31/03/2022 

Mô tả công việc: 

•        Xây dựng chương trình tour, tính giá tour, quảng cáo tiếp thị và bán tour du 

lịch. 

•        Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các chương trình du lịch/visa của công 

ty. 

•        Cập nhật thông tin và giá cả dịch vụ về khách sạn, hướng dẫn, phương tiện 

vận chuyển… 
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•        Khai thác tìm kiếm thêm các đối tác mới có tiềm năng để chọn lựa đối tác 

cung cấp dịch vụ tốt nhất. 

•          Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý, cấp trên. 

Yêu cầu khác:   

•        Chuyên ngành: du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị kinh 

doanh, marketing, tài chính, kế toán, hành chính nhân sự. 

•        Có tác phong chấp hành nghiêm chỉnh, cam kết tuân thủ quy định công ty. 

•        Tính tình cởi mở, thích giao tiếp, năng động nhiệt tình sáng tạo. 

•        Ưu tiên sinh viên tự tin giao tiếp tiếng Anh, có ngoại ngữ thứ 2. 

•        Ưu tiên sinh viên sắp ra trường, đang làm đề tài thực tập tốt nghiệp. 

Quyền lợi được hưởng: 

•        Ngoài cơ hội được vận dụng kiến thức vào thực tế và rèn luyện kỹ năng cần 

thiết, ứng viên được chọn sẽ còn có cơ hội: được tham gia các buổi training, huấn 

luyện, đào tạo quy trình nghiệp vụ của công ty. 

•        Được hướng dẫn làm đề tài thực tập. 

•        Trong quá trình thực tập nếu làm tốt công việc được giao, sẽ được chính thức 

nhận việc tại Công ty. Hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định 

của công ty. 

Hồ sơ ứng tuyển: 

•        Đơn xin thực tập + 02 ảnh 4x6 chụp gần nhất, không quá 6 tháng. 

•        Sơ yếu lý lịch. 

•        Giấy giới thiệu của trường. 

•        Bản sao: CMND (có công chứng), Sổ Hộ khẩu. 

•        Bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan. 

•        Bảng điểm trong quá trình học tập. 

•        Các văn bằng có liên quan (bản sao). 

Liên hệ: 

•        Ms. Thảo (028) 7300 3089 / 0985 125 345 

•        Nộp hồ sơ qua 

email: saithanhtourist@gmail.com hoặc tuan.saithanhtourist@gmail.com 

•        Nộp HS trực tiếp tại VP Công ty tại 84A/8 Trần Hữu Trang, phường 10, quận 

Phú Nhuận, TP.HCM. 
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