
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀY HỘI VIỆC LÀM (12 – 10 – 2019) Tại TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN 

 TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ NHU CẦU SL KHOA Ghi chú 
1  Cy TNHH 

English Guide 
tại Đăk Lăk 

36 Trần Nhật 
Duật, BMT, Đăk 
Lăk 

GV Tiếng Anh 5 Ngoại ngữ Các ngành ngôn ngữ anh / Sư phạm anh 
Trợ giảng 5 Ngoại ngữ Các ngành ngôn ngữ anh / Sư phạm anh 
Tư vấn 2 Tất cả các khoa Không giới hạn theo ngành, ưu tiên các bạn nhanh nhẹn, 

có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, ưa nhìn 
Thực tập sinh (part 
time) 

1 Tất cả các khoa Không giới hạn theo ngành, ưu tiên các bạn nhanh nhẹn, 
có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, ưa nhìn 

2  Trung tâm 
Ngoại ngữ 
quốc tế Á Âu 

05 Lê Vụ, BMT, 
Đăk Lăk 

GV tiếng Anh 5 Ngoại ngữ  
Thực tập sinh 10 Ngoại ngữ Trợ giảng cho GV nước ngoài và 1 số CV khác. 

Siêng năng, chịu học hỏi, yêu trẻ, hòa đồng, năng động 
Được hỗ trợ chi phí nếu làm tốt. 
Được nhận làm nhân viên chính thức nếu đáp ứng được 
nhu cầu của TT 

3  Cty CP 
Vinpearl Nha 
Trang 

Đảo Hòn tre, Nha 
Trang, Khánh Hòa 

BP tiền sảnh (lễ tân, 
đón tiếp, hành lý) 

100  Không yêu cầu văn bằng, công ty sẽ đào tạo lại phù hợp 
công việc đảm nhận 

BP Ẩm thực (nhân 
viên pha chế, phục vụ, 
đón tiếp) 

100  Không yêu cầu văn bằng, công ty sẽ đào tạo lại phù hợp 
công việc đảm nhận 

BP Buồng phòng (dọn 
phòng, chạy việc, tiếp 
nhận thông tin) 

100  Không yêu cầu văn bằng, công ty sẽ đào tạo lại phù hợp 
công việc đảm nhận 

BP Giải trí, hướng dẫn 
game, An ninh, bảo 
vệ, kỹ thuật, bếp 

100  Không yêu cầu văn bằng, công ty sẽ đào tạo lại phù hợp 
công việc đảm nhận 

Thực tập sinh 200  Hỗ trợ 1 triệu/tháng với TTS ở KTX cty  
Hỗ trợ 3 triệu/tháng với TTS không ở KTX cty 

4  Cty CP SAM 
Nông nghiệp 
công nghệ cao 
Đăk Nông 

Thôn 7, Trường 
Xuân, Đăk Song, 
Đăk Nông 

Kỹ sư nông nghiệp 10 Nông lâm/ 
KHTN 

Ngành: KHCT, BVTV, Lâm sinh, Công nghệ sinh học 

Nhân viên kinh doanh 3 ? Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường phân phối 
giống cây trồng và phân bón; Chăm sóc và quản lý đơn 
hàng; Phối hợp bà con nông dân thực hiện dự án SX hồ 
tiêu hữu cơ theo tiêu chuẩn SAS 

Trợ lý giám đốc dự án 
nông nghiệp (Dự án 
phát triển bơ tại Đăk 

2 Nông lâm/ 
Kinh tế 

Tốt nghiệp ĐH/ sau ĐH ngành: Nông nghiệp/ Ngoại 
thương/kinh tế đối ngoại nhưng có am hiểu về nông 
nghiệp 



Nông với New 
Zealand 

Tiếng Anh giao tiếp, đọc viết thành thạo 

Thực tập sinh 10-15  Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật triển khai công việc trồng 
trọt, SX tại farm theo quy trình; Giám sát kiểm tra kỹ 
thuật quá trình thực hiện của công nhân 
Năng nổ, nhiệt huyết, chịu khó học hỏi 
Công ty hỗ trợ ăn ở và trả lương  

5  Công ty Aptech 
BMT 

Phan Chu Trinh, 
BMT, Đăk Lăk 

GV công nghệ thông 
tin 

2 Khoa KHTN Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án 
phần mềm hoặc giảng dạy lập trình 

Thực tập sinh 2 Khoa KHTN Sinh viên năm cuối CNTT; tham gia trợ giảng 
Được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo 
tại trung tâm để nâng cao kiến thức 

6  Cty CP Thông 
tin Land 

Số 16 Lý Tự 
Trọng, P. Tân An, 
Tp .Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 

Nhân viên kinh doanh 5  Đăng tin online, giới thiệu và tư vấn sản phẩm của 
thongtin.land đến với khách hàng quan tâm đến BĐS. 
Có Laptop, Smartphone 

Nhân viên chăm sóc 
khách hàng 

3  Happy call cho khách hàng, tiếp nhận lỗi từ khách hàng 
phản ánh, hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng 
Có Laptop, Smartphone 

   Nhân viên kỹ thuật 2  Biên tập bản đồ, làm việc trên các phần mềm nền 
MicroStation, Global Mapper; Google Earth, AutoCAD, 
Mapinfo. Đưa các dữ liệu bản đồ lên ứng dụng 
thongtin.land 
Có Laptop, Smartphone 

7  CÔNG TY 
TNHH GIÁO 
DỤC IFLY 

26A Nguyễn Thị 
Minh Khai, TT 
Phước An, Krông 
Pak, Đăk Lăk 

Giáo viên tiếng Anh 5 Khoa Ngoại ngữ Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ 
Anh hoặc các chuyên ngành khác nhưng có các chứng 
chỉ phù hợp 

Giáo viên mầm non 7 Khoa sư phạm Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành mầm non 
8  Trung tâm 

Ngoại ngữ - tin 
học iStar 

407 Hoàng Diệu, 
TP. BMT, Đăk 
Lăk 

Giáo viên tiếng Anh 2 Khoa Ngoại ngữ Giờ làm việc linh hoạt (có thể làm vào buổi tối đến 21h 
và cuối tuần) 
Ưu tiên GV tiểu học có chứng chỉ luyện chữ đẹp 

Giáo viên Toán 2 Khoa KHTN 
Giáo viên Vật lý 2 Khoa KHTN 
Giáo viên Hóa học 2 Khoa KHTN 
Giáo viên Ngữ văn 2 Khoa SP 
Giáo viên Tiểu học 2 Khoa SP 
Nhân viên hành chính 2 Khoa kinh tế Tốt nghiệp Quản trị kinh doanh; Thành thạo tin học văn 

phòng; có thể làm vào buổi tối (đến 21h) và cuối tuần: 
giao tiếp tốt, vui vẻ, nhiệt tình 



9  Đại lý xe khách 
giường nằm 
cao cấp Long 
Vân Bus 
Limousine Tây 
Nguyên 

53 Nguyễn Đức 
Cảnh, TP. BMT, 
Đăk Lăk 

Nhân viên Sale 10 Tất cả các khoa Không vướng bận gia đình, siêng năng, chịu khó, ham 
học hỏi. 
Lương >10 triệu/tháng 

Chuyên viên tư vấn tài 
chính 

5 Khoa kinh tế Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế, 
Kế toán 

Thực tập sinh Kế toán 3 Khoa kinh tế  
Thực tập sinh Quản trị 
kinh doanh 

10  

Thực tập sinh Tài 
chính ngân hàng 

10  

Thực tập sinh 
Marketing 

3  

10  Công ty cổ 
phần Giao hàng 
tiết kiệm 

03 Đinh Tiên 
Hoàng, TP. Buôn 
Ma Thuột, Đắk 
Lắk 

Chuyên viên nhân sự 2  Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, tuổi từ 1995-1998 
Công việc: tuyển dụng, đào tạo, C&B 

Nhân viên điều phối 
hàng hóa 

6  Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, tuổi từ 1995-1998 
Công việc:Quản lý hàng hóa và nhân viên giao hàng 

Nhân viên điều phối 
chốt hàng và tiền 

3  Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, tuổi từ 1995-1998 
Công việc: Thu tiền thu hộ từ nhân viên giao hàng, chốt 
tiền mỗi ca với kế toán 

11  Cty TNHH 
XNK Lyborom 

268/8/1 Nguyễn 
Công Trứ, TP. 
BMT, Đăk Lăk 

Nhân viên kinh doanh 15  Tốt nghiệp CĐ/ĐH 
CV: Phát triển thị trường 

Thực tập sinh 15 Khoa kinh tế CV: Phát triển thị trường; Nhiệt tình, nhanh nhẹn; chế 
độ theo thỏa thuận. 

12  Mobifone Đăk 
Lăk 

16 Trường Chinh, 
P Tân Lợi, TP. 
BMT; Đăk Lăk 

Nhân viên bán hàng 5 Khoa kinh tế Cao đẳng trở lên 
CV: Lập kế hoạch bán hàng; phát triển chăm sóc kênh 
bán; phát triển khách hàng cá nhân, tổ chức 

Thực tập sinh 50 Khoa kinh tế Tìm hiểu, nghiên cứu, hỗ trợ phát triển thị trường, 
truyền thông, bán hàng 
Có kỹ năng mềm tốt 
Hỗ trợ chi phí ăn ở và chi phí khác 

13  Công ty CP Du 
học Việt SSE 

411 Phan Chu 
Trinh, P Tân Lợi, 
TP. BMT, Đăklak 

Du học sinh - Kỹ sư 
học và làm việc tại 
Nhật Bản 

100 Khoa KHTN 
Khoa NL 

Tuyển các ứng viên tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: 
Thực phẩm; nông nghiệp, IT 
Du học Nhật 1 năm (được cty cho vay toàn bộ học phí); 
và sau đó được chuyển đổi visa Kỹ sư và làm việc tại 
tập đoàn Meisei. 



Điều dưỡng 100 Tất cả các khoa Chăm sóc người cao tuổi tại các viện dưỡng lão; khi đi 
học có thể làm thêm 28h/tuần; Sau tốt nghiệp trở thành 
nhân viên chính thức làm việc lâu dài tại Nhật Bản 

14  Công ty phần 
mềm tin học 
MISA 

72 Ngô Quyền, P 
Tân Lợi,BMT, 
Đăk Lăk 

Nhân viên kinh doanh 
phần mềm kế toán 

5 Khoa kinh tế Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh;Tài chính doanh 
nghiệp; Kế toán; Kinh tế... 

Thực tập sinh 15 Khoa kinh tế SV năm cuối 
15  Bệnh viện 

Nhân Ái 
Xã Phú Văn, 
huyện Bù Gia 
Mập, Bình Phước 

Bác sĩ đa khoa hoặc 
chuyên khoa: nội, 
nhiễm,lao, tâm thần, 
hồi sức cấp cứu, nội 
tiết 

20 Khoa Y Dược Khám chẩn đoán điều trị bệnh nhân các chuyên khoa hệ 
nội 

16  Công ty CPTM 
Bia Sài Gòn 
Tây Nguyên 

Km7, Nguyễn Chí 
Thanh, Phường 
Tân An, Thành 
Phố Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 

Nhân viên tiếp thị 20  Nữ giới 
Nhân viên sale  3  Nam giới 
Nhân viên PG 20  Nữ giới 

 


