
Tuyển Dụng Thực Tập CarTek
Giới thiệu công ty

Mô tả công việc: 

Yêu cầu công việc:

Lợi ích của sinh viên sau khi thực tập:

Thời gian thực tập:

Công Ty TNHH TM & DV CarTek

Nơi thực tập:

Hồ sơ ứng tuyển:

Số lượng: 14 người

- Nghiên cứu tài liệu chẩn đoán

-  Xây dựng dữ liệu theo mẫu mà công ty cung cấp

- Giám sát, kiểm tra dữ liệu nhóm viên làm, đảm bảo đúng yêu cầu của công ty (nhóm trưởng)

- Đảm bảo công việc của nhóm đúng với kế hoạch

- Báo cáo tình hình làm việc hàng tuần

- Đang theo học ngành cơ khí động lực từ năm 2 trở lên.

- Thành thạo tiếng Anh (đọc, viết)

- Tư duy logic tốt

- Thành thạo sử dụng MS office: excel, word

- Sinh viên được hỗ trợ chí phí

- Được đào tạo về kiến thức chẩn đoán, thực hành chẩn đoán trên xe thật 

-  Sau khi thực tập sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ thực tập, chứng chỉ thực tập sẽ dựa vào thời gian 

thực tập của sinh viên (tối thiểu 3 tháng, tối đa 9 tháng)

- Sinh viên được chứng nhận đã từng thực tập tại công ty, hỗ trợ sinh viên làm bài luận tốt nghiệp cho môn 

thực tập tốt nghiệp

- Thời gian thực tập linh hoạt theo lịch học

30 tiếng 1 tuần (có thể thương lượng sắp xếp thời gian phù hợp).

Tại trung tâm hợp tác của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật – CarTek (văn phòng khoa cơ khí động lực cũ)

Thời hạn ứng tuyển từ ngày 09 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2019 (ưu tiên hồ sơ nộp trước, hồ sơ nộp 
sau sẽ xét cho lần thực tập sau)

Hồ sơ dự tuyển gửi trực tiếp qua email:  thuan.huynh@cartek.com.vn; anh.le@cartek.com.vn

  - A.Thuận: 0903.621.264

  - A.Kỳ Anh: 0983.863.201

- Đơn xin việc (Tiếng Anh)

- Bảng điểm các học kỳ

- Chứng minh nhân dân (bản photo)

ar  ek
CHECK YOUR CAR

Công ty CarTek Việt Nam chuyên về nghiên cứu và phát triển các thiết bị chẩn đoán lỗi xe ô tô. Với môi trường 
làm việc năng động, thân thiện là nơi để các tài năng trẻ phát huy nghiệp vụ chuyên môn.

Công ty CarTek hiện triển khai chương trình thực tập sinh nhằm giúp sinh viên có cơ hội làm việc trong 
môi trường thực tế, trải nghiệm và thực tập trước khi ra trường 

Địa chỉ: 20A Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM


