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THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TẠI 

PHÚ QUỐC NĂM 2019 
 

          Kính gửi: Trường Đại học Tài chính – Marketing,  

 

Tập đoàn UHMGROUP là Tập đoàn chuyên quản lý khách sạn về các lĩnh vực tư 
vấn, thiết lập và vận hành, đào tạo các lĩnh vực nhà hàng, chuỗi nhà hàng, quán café, 
khách sạn, resort, căn hộ, xây dựng thương hiệu, tái cấu trúc doanh nghiệp.  

Hiện nay Tập đoàn đang tư vấn, vận hành Dự án Sunset Sanato Resort & Villas 5* 

tại Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Với mục đích bổ sung nhân sự trẻ nhằm đào tạo và phát 
triển đội ngũ kế thừa cho khu nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp này. Chúng tôi tin 

tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm quản lý vận hành của mình, cùng với chất lượng 
dịch vụ 5 sao của dự án sẽ là nơi thực tập lý tưởng và là bệ phóng phát triển sự nghiệp.  

Chúng tôi trân trọng gửi thông báo Chương trình Thực tập hưởng lương tại Sunset 
Sanato Resort & Villas tại Phú Quốc với thông tin chi tiết như sau:  

1. Đối tượng 
- Ứng viên có nguyện vọng được trải nghiệm  
- Ứng viên chuyên ngành Ngoại ngữ, Du lịch 

- Ứng viên có khả năng sử dụng tiếng anh tốt và ngoại hình ưa nhìn 

- Ứng viên sẵn sàng học hỏi để phát triển trong ngành du lịch 

- Ứng viên muốn đi xa để học hỏi 

2. Các vị trí thực tập  
- Nhân viên Lễ tân 

- Nhân viên Hành lý 

- Nhân viên Phục vụ  
- Nhân viên Dịch vụ khách hàng & Quầy lưu niệm  
- Nhân viên Lễ tân Spa  
3. Yêu cầu 
- Giao tiếp tiếng anh tốt 
- Ngoại hình ưa nhìn 

- Có định hướng phát triển ngành Du lịch – Khách sạn  
- Có thể thực tập full-time trong 06 tháng 

- Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, đam mê 

- Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt 

4. Kế hoạch thực tập  



 

 

- Thời gian thực tập: 06 tháng 

- Thời gian thực tập: 8 giờ/ ngày, 6 ngày/ tuần 

5. Quyền lợi  
- Thực tập có lương + Giấy chứng nhận hoàn thành thực tập.     
- Cơ hội du lịch, trải nghiệm tại Hòn Đảo Ngọc Phú Quốc.  
- Được hỗ trợ ăn ngày 3 bữa, chỗ ở.  
- Được phụ cấp đồng phục.  
- Được làm việc trong môi trường resort 5* đẳng cấp quốc tế. 
- Là nền tảng vững chắc cho con đường phát triển ngành Du lịch – Khách sạn.  
- Cơ hội được tuyển dụng chính thức sau thời gian thực tập + Chính sách tăng 

lương nếu đạt kết quả tốt. 

6. Thời hạn đăng ký: 01/03/2019 – 15/03/2019 

7. Cách thức tham gia 
Gửi CV về email Tuyendung@uhmgroup.com.vn với Tiêu đề “Thực tập Sunset 
Sanato_Vị trí ứng tuyển_Họ và tên”  

8. Hồ sơ nhận việc   
- Đơn xin việc  
- CV  

- Sơ yếu lý lịch  
- CMND (công chứng) 
- Sổ hộ khẩu (công chứng)  

- Ảnh thẻ 3*4 (2 cái)  
- Bằng cấp, giấy chứng nhận (nếu có)  

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0774.465.315 (Ms. Dung) – Đại 
diện phòng Nhân sự Tập đoàn UHMGROUP.  
Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT.HCNS 

- BS: Lê Thị Thùy Dung 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
NGUYỄN HỮU ÂN 

 

mailto:Tuyendung@uhmgroup.com.vn

