
 

 

 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
 

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Hành chính 

Địa điểm làm việc: HCM 

 

1. Mô tả công việc. 

- Tiếp nhận thông tin và chuyển cho các bộ phận liên quan. 

- Đón khách, đặt lịch phòng họp, set up máy chiếu, kiểm soát khu vực đón tiếp khách  

- Thực hiện chuyển phát nhanh chứng từ, giao hợp đồng, hóa đơn cho các nhân viên trong công ty. 

Cập nhật sổ theo dõi công văn đi và đến. 

- Theo dõi, quản lý, tiếp nhận yêu cầu và đặt văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm, điều xe và mua các 

thiết bị văn phòng khác. 

- Tạm ứng và thanh tóan các chi phí hành chánh như : Tiền điện, nước, internet, taxi, chuyển phát 

nhanh,…. => lưu các chứng từ, hóa đơn để đưa phòng kế toán. 

- Thống kê các chi phí hành chánh theo từng tháng, từng quý theo file định sẵn để báo cáo với 

trưởng phòng 

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng, hồ sơ, thủ tục tiếp nhận nhân viên mới 

- Các công việc liên quan đến nhân sự khi có yêu cầu của cán bộ quản lý 

2. Yêu cầu: 

- Không tiết lộ bất cứ thông tin nào về công ty. 

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng : Word, excel,… 

- Nhanh nhẹn, lễ phép, cẩn thận, trung thực 

- Làm việc 2 – 3 buổi/ tuần 

3. Quyền lợi. 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện 

- Được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng liên quan đến lĩnh vực hành chính 

- Có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ công việc 

- Được xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập 

 

4. Liên hệ : Ứng viên có nhu cầu nộp đơn trực tiếp hoặc gửi mail hồ sơ cá nhân: 

Tại Hồ Chí Minh  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT 

Lầu 9, Tòa nhà Sài gòn Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng Quận 7, TP. HCM 
Email: tuyendung@hpt.vn 
Tel: 54 123 400 Ext: 1940 
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