
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH DÀNH CHO SINH VIÊN TẠI 

Công ty MISA - Năm 2018 

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG 

Sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp hoặc vừa mới tốt nghiệp từ các trường đại học chính 

quy khối/ngành Kinh tế, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Kinh 

doanh, Hệ thống thông tin kinh tế… 

Ham học hỏi, giao tiếp tốt, cầu tiến, đam mê kinh doanh 

Có máy tính xách tay 

II. VỊ TRÍ THỰC TẬP 

Vị trí thực tập: Nhân viên hỗ trợ phát triển hệ thống kế toán máy 

Các công việc chính: 

Tham gia khóa đào tạo miễn phí về các kiến thức, kỹ năng phù hợp với nghề 

kinh doanh do các chuyên gia hàng đầu của MISA chia sẻ 

Thực hành việc liên hệ, triển khai phần mềm cho các doanh nghiệp, hướng 

dẫn doanh nghiệp đưa phần mềm vào sử dụng. 

 

III. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN KHI THỰC TẬP TẠI MISA 

Cơ hội việc làm ngay tại MISA sau khi kết thúc kỳ thực tập 

Nhận học bổng của MISA nếu đạt kết quả thực tập tốt. Ngoài ra, trong thời gian thực 

tập, Công ty sẽ hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt (tiền điện thoại, ăn uống, đi lại) 

Được trải nghiệm thực tế một cách hiệu quả các kiến thức đã được đào tạo ở trường 

Được trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng 

tạo của doanh nghiệp về phần mềm hàng đầu trong nước, tham gia các hoạt động phong 

trào văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ… tại MISA 

Xây dựng tác phong làm việc nơi công sở, hoàn thiện các kỹ năng mềm (giao tiếp, quy 

trình làm việc…) 

IV. LỘ TRÌNH THỰC TẬP VÀ TUYỂN DỤNG 



 Thời gian đào tạo: 1 tháng 

 Thời gian thực tập bán hàng: 2- 3 tháng 

 Tiếp nhận chính thức: Đánh giá sau quá trình thực tập 

V. THỜI HẠN ỨNG TUYỂN 

Đăng ký đến hết ngày 30/09/2018 

VI. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THỰC TẬP 

Gửi CV về mail: hr@hcm.misa.com.vn 

Hoặc liên hệ Ms Trinh: 0902 237 298 

 Địa điểm làm việc: tòa nhà MISA, Lô 5, Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Ký, 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 

Website: http://www.misa.com.vn/ 

mailto:hr@hcm.misa.com.vn

