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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 

 

 Kính gửi: Viện NC&PT Công nghệ sinh học – Trường Đại học Cần Thơ 

 

 Công ty CPHH Vedan Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư ngoài được thành lập vào năm 1991. 

Là một trong những công ty hàng đầu và có quy mô lớn về công nghệ thực phẩm tại Việt Nam, các sản 

phẩm chủ yếu như: bột ngọt, glutamic acid, hạt nêm, tinh bột, tinh bột biến tính, hydrochloric, sud, 

phân bón hữu cơ… 

 

 Nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên có thể xây dựng được định hướng nghề nghiệp rõ ràng 

cũng như tích lũy trải nghiệm công việc thực tế, Công ty CPHH Vedan Việt  Nam tổ chức  tìm kiếm 

“Thực tập sinh tiềm năng”  

 

 Chương trình sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn sinh viên Đại học năm cuối với học lực 

loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành sau: 

- Công nghệ sinh học 

- Công nghệ thực phẩm 

- Công nghệ kỹ thuật hóa học 

- Tiếng Trung 

 

 

Khi tham gia chương trình, các bạn sẽ nhận được lợi ích bao gồm: 

- Cơ hội được trải nghiệm các công việc thực tế. 

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 

- Trang bị cho bạn những kĩ năng cần thiết cho sự phát triển bản thân trong tương lai 

- Sau thời gian thực tập công ty sẽ tuyển dụng vào làm việc chính thức dựa trên kết quả trong thời gian 

thực tập tại cng ty. 

- Phụ cấp 35.000 VNĐ/ngày 

- Bữa ăn hàng ngày 

- Xe đưa rước theo quy định của Công ty  

 

Hồ sơ xin gửi về : Phòng Tổ chức hành chánh 

Công ty CPHH Vedan Việt Nam, Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại liên lạc: 0251-3825111 (ext:2205) hoặc 0938 396 024 gặp Ms  Huệ  

Email: vnhr@vedaninternational.com hoặc huephan07@yahoo.com    
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