
BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRIXNG OH HANG HA! VIT NAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc  

S:  465  /TB-DHHH\TN Hái Phông, ngày2i tháng nám 2022 

THÔNG BAO 
V chirong trInh thiyc tp sinh tti Cong ty TNHH Toyota Nankai Hal Phông 

KInh gui: 
-KhoaKinhtê; 

Khoa Quãn tn - Tài chinh; 
Khoa Cong ngh thông tin; 
Viën Co khI; 
Vin Dào tao  quôc t; 

- Vin Dao tao  chat luçing cao. 

Cong ty TNHH Toyota Nankai Hãi PhOng cO 100% vn du tu Nht Bàn, là dai  l 
du tiên tai Vit Narn cüa Tp doàn Toyota Corolla Nankai Group hoat dng trong linh 
vijc cung cp cac lOai xe mâi cña Toyota, rnua ban trao di ô to và phii kin, djch vii siira 
chUa bâo duO'ng ô to. Trong khuOn kh chuong trInh hçip tác vâi Trithng Dai  hçc Hang 
hãi Viêt Nam, näm 2022, hai ben së phi hcp trin khai chuong trinh thuc tap sinh cii th 
nhu sau: 

1. Thôi gian thirc tp 

- Tháng 6, 7, 8/2022 (linh hoat theo Ijch hc và ljch thi h9c ki cUa sinh viên). 

2. DIa  dim thrc tp 

- Cong ty TNT-JH Toyota Nankai Hãi Phông (dja chi: Km 88, Du?ng 5, xà Nam Son, 
huyn An Duong, TP. Hãi PhOng). 

3. Dôi tlrçYng tham gia: 

Sinh viên khóa 60 (sinh viên näm thur 3) các chuyên ngành duài day: 

Cong ngh thông tin; 

K thuât 0 to; 

Kinh tê bin; 

Kinh th Ngoi thuong; 

Quãn tn tài chInh k toán; 

Quân trj kinh doanh; 

Kinh tê hang hâi; 

- Kinh doanh quc th và logistics; 

Quân 1 kinh doanh và Makerting. 

4. S itryng tham gia 

Các thijc tp sinh cO th l?a  ch9n các vj trI chuyên mOn nghip vii duâi day: 

- Cong vic v IT và Marketing: 10 nguii; 



PGS. TS. Nguyn Minh Dirc 

- Cong vic K toán và Hành chInh nhân sir: 5 ngui; 

Cong vic Quãn 1' ban hang vã Chäm sOc khách hang: s ngixi. 

5. Cãc ch d Mi vói thic tp sinh 

Duçc thrc tp tti Cong ty 100% vn Nht Ban vâi môi trlxng lam vic chuyên 
nghip và nàng dng; 

CO co hi tIch lUy kinh nghirn, kin thüc chuyên mon và dào to k näng mm; 

Co cci hi lam vic chInh thirc sau thi gian thirc tap; 

An trua tti cong ty; 

Duqc nhn imrc h trq thirc tp tr 1.500.000 ditháng dn 2.000.000 d/tháng tUy 
vào vj trI chuyên mon nghip vii. 

D nghj các Khoa/Vin thông báo rng ri tri toàn th sinh viên v chuo'ng trmnh, 
danh sách sinh viên clang k tharn d? giri Phông Quan h Quc tê truâc llh00 ngày 
13/5/2022 theo rnu kern theo thông báo nay. Trong trrnng hqp cn h trg them thông 
tin, vui lông lien he vài PhOng Quan h Quc t (PhOng 205B, Tang 2, Nhà Al, DT: 
0225.3829.109, email: irdept@virnaru.edu.vn).  

Trân trQng./. 

No'i n/ian: 
- Nhu' trên; 
- Hiu tru'óng (dê b/c); 
- Luu: VT QHQT. 



DANH SACH SINH VIEN BANG K THAM D' CHIXNG TRINH 

THIIC TP SINH TA! CONG TY TNHH TOYOTA NANKA! HAl PHONG 
(Kern theo Thông báo so'  4'  S/TB-DHHHVN ngày 2 '/4/2 022) 

KHOA/VIN:  

TT Ho và ten Lo'p 
Chuyên 
nganh 

Bifn thoti 
lien ltc 

Email Ghi chñ 
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Hái Phông, ngày tháng nãrn 2022 

TRI1NG KHOA/VIN 
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