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Tập đoàn VinGroup, một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu 

Việt Nam, Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo 

tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện 

đại, ở bất cứ lĩnh vực nào VinGroup cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự 

thay đổi xu hướng tiêu dùng. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng đội ngũ nhân lực của mình, 

tập đoàn VinGroup phối hợp với Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại 

học Cần Thơ tuyển dụng sinh viên sắp hoàn thành chương trình học các ngành đào 

tạo của Khoa và các khóa khác trong toàn trường như: Ngành Việt Nam học - 

Hướng dẫn viên Du lịch, Văn học, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, 

Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin. 

1. Vị trí tuyển dụng: Tất cả vị trí ở các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn 

đặc biệt là lĩnh vực Du lịch – Vui chơi, giải trí, Lễ tân tiền sảnh, Phục vụ nhà hàng, 

Buồng phòng, Giải trí cứu hộ, Y tế, Cảnh quan môi trường, Kế toán và nhiều lĩnh 

vực có liên quan khác ( Công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện…) 

2. Nơi làm việc: Tại hệ thống của tập đoàn VinGroup trên toàn quốc. Ưu 

tiên thị trường Phú Quốc và các tỉnh phía nam. 

3. Phúc lợi: Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất 

nghiệp 

Chế độ lương thưởng hấp dẫn; Được trang bị đồng phục, hỗ trợ chỗ ở, ăn 

uống; Được hưởng các chính sách phúc lợi, ưu đãi của tập đoàn VinGroup; Được 

làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả. 

4. Yêu cầu: Tốt nghiệp từ các ngành đào tạo được nêu ở mục 1, Trường Đại 

học Cần Thơ; Có sức khỏe tốt, đảm bảo hoàn thành công việc; Trung thực, nhiệt 

tình; Ngoại ngữ giao tiếp tốt là một lợi thế. 

5. Hồ sơ xin việc bao gồm: Bản sao bằng Đại học đối với sinh viên đã tốt 

nghiệp. Bảng điểm đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp; Các văn bằng chứng chỉ  

(nếu có được ưu tiên); CV xin việc, ghi rõ nguyện vọng và vị trí ứng tuyển; Giấy 

khám sức khỏe không quá 6 tháng có ảnh. 

Bộ môn Lịch sử - Địa lí- Du lịch phối hợp cùng trung tâm SPTC tổ chức một 

buổi Tập huấn chia sẻ với các nội dung: Giới thiệu tập đoàn VinGroup; Các vị trí 

ứng tuyển; Kinh nghiệm trả lời các câu hỏi phỏng vấn, hỗ trợ lựa chọn nguyện 

vọng và nhiều nội dung hữu ích khác. Phí tham dự buổi tập huấn là 100.000đ/ứng 

viên ( Ứng viên nếu có nhu cầu tập huấn thì đăng kí lúc nộp hồ sơ). 



6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn -Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức 

tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ tập huấn trước cho các ứng viên kinh nghiệm trước khi 

phỏng vấn. 

Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 5/6/2018 

Lưu ý: Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ vào buổi sáng từ 7h30-11h. 

Địa điểm: Bộ môn Lịch sử - Địa lí- Du lịch, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Khu II Trường Đại học Cần Thơ. Số 02 đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

7. Thông tin liên hệ: Bộ Môn Địa Lý - Du Lịch - Khoa Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Khu II Trường Đại học Cần Thơ. Số 02 đường 3/2 phường Xuân Khánh, 

quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

         Mọi thắc mắc về thông tin tuyển dụng: Điện thoại 0978883283 gặp cô Khanh 

Nộp hồ sơ trực tiếp: Điện thoại 0983979440 gặp cô Mỷ Tiên 

 

 


