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THÔNG BÁO 
Vê viec câp hÍc bông thrc tâp t¡i công ty Petrorica- Mý 

C�n cú Thu ngó cia Cong ty Petrorica ve viÇc thông báo câp hoc bong 
thuc táp dành cho sinh viên Truong D¡i hoc Kiên Giang; 

Nh�m tao diêu kiÇn cho sinh viên cça Truong �ai hoc Kiên Giang có coO 

hoi viÇc làm tai nuóc ngoài, làm viÇc trong môi truong chuyên nghiêp; tiêp can 
quy trinh làm viÇc hiÇn dai-cóng nghÇ cao; ing dung kien thic d� dugc dào t¡o 

trong quá trinh làm viÇc; 

Nay, Truòng �¡i hÍc Kiên Giang thông báo vê viÇc Công ty tu vân ky thut và cung câp thiêt bj dâu khí Petrorica câp hÍc bông thåc tp t¡i My, cu thë 
nhu sau: 

1. Doi trgng và �iêu kiÇn tham gia 
- Là sinh viên nï TruÝng �¡i hÍc Kiên Giang �ã hoàn thành 90 tin chi trÝ 

lên ho·c sinh viên näm 3 trÝ lên; uu tiên sinh viên �ã hoàn thành chuong trinh 
hoc nhung chua tôt nghiÇp; 

oUC 

TRUC 

DAI 

KIER 
- Sinh viên úng tuyên có tôi thiêu nhïng yêu câu nhur: khå n�ng giao tiêp tiêng Anh co bàn; có thái �Ù tích cuc; có tinh thân ham hÍc hôi; câu tiên; khà 

näng thích úng nhanh và không ngai khó. 

2. Dia �iêm làm viÇc 
- Công ty tu vân ký thut và cung câp thiêt bË dâu khi Petrorica; 
- Dia chi: 2865 Cherry Avenue, San Jose California,95125, Mù; 

- Fax: 408-622-5550; Phone: +1-408-892-2364 (USA) or +84-79-247-
s418(VIETNAM). 
3. Vj trí thyc tp 

- Tro lý quàn lý; 
- Mô tà công viÇc: s�p xêp lich trinh công tác, giây to, hô so, báo cáo, cuÙc hop, cuÙc h�n vói �ôi tác và khách hàng. 
4. Phúc lgi 

- �uoc câp vé máy bay khé hôi tù ViÇt Nam �ên Mù và nguoc l¡i; 
- Dugc câp bào hiêm y te; 



- Hôtrg noi �n noi o và sinh hoat phí. 
5. Thoi gian ��ng ký và �Ëa diÃm nÙp hô so 

- Thoi gian �äng ký: tër ngày ra thông báo �én h¿t ngày 22/9/2022 

Dia diém nop hò so: Phòng Hop tác và Khoa hoc Công nghê, Truòng 
Dai hÍc Kiên Giang. 

6. Hô so d�ng ký bao gôm 
01 bài viêt vê "Giäi thích lý do nÙp ho sa di thue tp t¡i nuróe ngoài" 

không quá 500 tiù b�ng tiêng ViÇt,. 
- Don ��ng ký tham gia có xác nhn �ông ý cça phy huynh ho�c nguoi 

giám hÙ (theo máu dinh kèm); 
- HÙ chiêu côn h¡n (bån gôc); 
Bang diem tích lky �¿n thÝi �iÃm hiÇn t¡i có xác nhn cça khoa. 

*Luru ý: 
- Só luong tuyén dung 05 
- Doi tugng tham gia là sinh viên nië nham dinh huóng dào t¡o tro thành 

tiep tán. 

Thong tin chi tiêt xin liên hÇ phòng Hop tác và Khoa hÍc Công nghÇ. Só 
diÇn tho¡i : 0944078564 gap chuyên viên �o Ta Manh Tièn ho·c email:oc 

dtmtien@vnkgu.edu.vn ( ANG 

Noi nhan: 
- Ban Giám hiÇu (�ê b/c); 
- Các Khoa, 

HIÆU TRUÖNG 
TRUNG, 

G 
Sinh viên toàn truòng; 
- D�ng website; 

- Luu: VT, HTKHCN. 
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KI�N GIANG 

DON ��NG KÝ THAM GIA 

Kinh giri: 

- Ban Giám hiÇu; 

Phòng Hop tác và Khoa hÍc công nghÇ. 

Ho vàtên:. 
..Sô dien thoai: . 

Ngày, tháng, n�m sinh:. 

Dia chi liên hÇ: ... ******** 

Khóa:.... 
Lop:. M� sô sinh viên:.. 

Khoa 
Sau khi tim hiêu thông báo và yêu câu cça Công ty tu vân ký thut và cung cââp 

thiet bj dâu khi Petrorica vë viÇc câp hÍc bông thåc tp t¡i Mý dành cho sinh 

viên Truong �¡i hÍc Kiên Giang, tôi viêt �on này dë d�ng ký tham gia chuong 

trinh. 

Tôi xin cam doan nhïng thông tin trên là �úng su tht. 

Xác nhn cça Phy huynh 
(ghi ro ho tên và só diÇn thoai) 

Kiên Giang, ngày..tháng.... n�m... 
Nguroi làm �on 

(Ky ten, ghi rõ hÍ và tên) 


