
Phong Điền, ngày 28 tháng 2 năm 2018. 

 

 

Kính gửi:  - Khoa Thể Chất Đại Học Huế 

 

Tập đoàn Openasia là một tập đoàn đầu tư của Pháp với 7 lĩnh vực : Thời trang cao cấp; các 

Thiết bị hàng không; Công nghệ thông tin; Sản xuất đồ Sơn mài; Đầu tư tài chính; mảng Truyền thông và 

tổ chức sự kiện và Hospitality. Openasia Hospitality là một lĩnh vực đầu tư của tập đoàn, với các dịch vụ 

như Khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn, nhà hàng. 

Thành công của chúng tôi dựa trên sự độc lập, chính trực và đoàn kết. Từ khi thành lập, mô hình 

của chúng tôi luôn luôn hướng tới sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty nhằm khai thác mọi sáng 

kiến, lan truyền cảm hứng sáng tạo và đạt được sự hoàn hảo. Môi trường văn hóa này cho phép 

Openasia tìm kiếm những cá nhân có năng lực và sức sáng tạo sẵn sàng cống hiến vì công việc.  

Khu Nghỉ Dưỡng Suối Khoáng nóng Alba Thanh Tân kinh doanh các lĩnh vực chính : lưu trú, giải 

trí, nhà hàng, Onsen. Vào tháng 2 năm 2018 chúng tôi vừa mới khai trương Khu Nghỉ Dưỡng cao cấp 

Alba Wellness Resort có chất lượng dịch vụ tương đương với các Khu Nghỉ Dưỡng đạt tiêu chuẩn 5*. 

Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để sinh viên có chuyên ngành liên quan được tham quan, học 

tập, thực tế, thực tập và đặc biệt là có cơ hội tìm hiểu các vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng. 

1. Đối tượng, số lượng: 

- Đối tượng:  

* Sinh viên đủ điều kiện và nguyện vọng được thực tế, thực tập, bán thời gian và toàn thời gian.  

* Ưu tiên sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt, sinh viên có hình thức dễ nhìn. 

- Số lượng: 

CTY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ 

KND SUỐI KHOÁNG NÓNG ALBA THANH TÂN      

                 Số:    12/CV/KND/2018     

      (V/v: Hợp tác đào tạo, tuyển dụng sinh viên) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

Vị trí Tuyển dụng 
Thực tập/ Thực tế 

(1/3/2018-30/5/2018) 

Bán thời Gian 

(1/3/2018-30/3/2018) 

Nhân viên nhân sự 1 1 0 

Tổ trưởng Giặt là 1 0 0 

Nhân viên Buồng 2 2 4 

Nhân viên Nhà hàng 6 5 15 

Nhân viên Bếp 8 5 10 

Nhân viên Trò chơi, mạo hiểm 2 2 0 

Nhân viên Hành lý 2 nam + 1 nữ 2 2 

Nhân viên Trị liệu 3 0 0 



 
2. Thời gian, địa điểm: 

 

- Thời gian đăng ký làm việc bán thời gian : Từ 22/2/2018 đến 5/3/2018. 

- Thời gian đăng ký thực tế/ thực tập   : Từ 22/2/2018 đến 30/3/2018 

- Địa điểm thực tập    : Khu Nghỉ Dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân. 

- Địa chỉ     : Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

      3. Các chế độ nhân viên được hưởng: 

 
- Phương tiện đi lại : Xe đưa đón miễn phí xuất phát từ Huế 2 chuyến mỗi ngày.  

- Nơi ở   : Được bố trí nơi ở miễn phí trong hoặc ngoài đơn vị. 

- Ăn    : Theo quy định, đối với sinh viên thực tập/ thực tế được ăn miễn phí 2 bữa chính. 

- Dịch vụ  : Được tắm suối từ 4h – 6h sáng và từ 19h – 21h theo quy định của đơn vị. 

* Đối với sinh viên thực tế / thực tập chúng tôi hỗ trợ một phần chi phí 1.000.000 vnđ/ tháng (một triệu 

đồng chẳn). Những sinh viên có năng lực, có kết quả thực tập tốt sẽ được đơn vị tổ chức tuyển dụng vào 

làm việc ngay sau khi kết thúc đợt thực tập. 

* Đối với sinh viên làm bán thời gian: 130.000 vnđ/ 8h. Nếu sinh viên có nhu cầu làm tăng ca thì số tiền 

sẽ tự động tăng thêm theo số giờ làm được. 

* Vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Bà Hoàng Thị Thanh/ NV nhân sự cao cấp : training.hotsprings@albavietnam.com; SĐT: 0944 873 530; 

Bà Võ T. Diệu Huyền/ Trợ lý GĐ QT Hành chính : adoa.hotsprings@albavietnam.com;  SĐT: 0905 405 202. 

 

Chúng tôi rất mong sự hợp tác của quý Trường nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên. 

Xin trân trọng cám ơn! 

 

 

Nhân viên Bán hàng 1 0 0 

Nhân viên Phòng GYM 3 1 0 

Nhân viên Kỹ thuật 4 0 0 

Nhân viên Hồ Suối 7 0 5 

Nhân viên Vệ sinh 5 0 3 

Nơi gửi:     

- Như trên; 

- Vp GGM (b/c); 

- Lưu HR. 

 

GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH 

 

(đã ký) 

 

NGUYỄN MẠNH TUẤN 
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