INTERSHIP PROGRAMME VIET AN GROUP 2017
“We are a TRUE Family”
Ai nên tham gia chương trình này?

Tại sao Bạn nên tham gia chương trình?

 Bạn đang học chuyên ngành Kỹ thuật
(Cấp Thoát Nƣớc, Điện, Điện Tử, Tự Động
hoá, Cơ Điện tử, Môi trƣờng) của bất kỳ
trƣờng Đại Học, Cao đẳng, Trung Cấp Nghề
nào.ở.Hồ.Chí.Minh-Đà.Nẵng-Hà.Nội
 Bạn chƣa biết phải tìm việc ở đâu? Và xác
định công việc nào là phù hợp với bạn?
 Bạn muốn phát triển và làm việc trong môi
trƣờng thế hệ Z trẻ trung, đầy năng động, thử
thách
 Bạn khao khát thành công và trở thành
ngƣời thành đạt

 Bạn sẽ biết điểm mạnh của bạn là gì? Và
làm thế nào Bạn xác định đƣợc con đƣờng
thành công của Bạn cùng với sự hƣớng nghiệp
đầy kinh nghiệm của Anh Nguyễn Hoài Thi Ngƣời sáng lập kiêm Chủ tịch Hội Đồng Quản
Trị Tập đoàn Việt An Group
 Phát triển bản thân sau 3 - 6 tháng tham gia
thực tập tại Việt An Group
 Môi trƣờng thực tập thân thiện
 Nhận vào làm sau kết thúc thực tập
 Chung tay bảo vệ môi trƣờng Việt Nam

ỨNG VIÊN QUAN TÂM THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP, XIN VUI LÒNG GỬI HỒ SƠ TẠI:

Email:
Tiêu đề:
Đính kèm:

tuyendung@vietan-enviro.com
INTERSHIPVAG_HỌ TÊN_NGÀNH HỌC
HOẶC JOBVAG_HỌ TÊN_NGÀNH HỌC
CV, Bảng điểm

Chúng tôi là ai? Chúng tôi đang làm gì?
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT AN ( VAG) LÀ CÔNG TY DẪN ĐẦU THỊ
TRƯỜNG VIỆT NAM CÁC GIẢI PHÁP QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG ĐO LƯỜNG ONLINE, KINH
DOANH 6 LĨNH VỰC CHÍNH SAU:
 Mảng Kinh doanh Môi trường: Tƣ vấn, cung cấp giải pháp phần mềm Quan trắc tự động từ xa
(nƣớc thải, nƣớc mặt, nƣớc ngầm, khí thải, không khí xung quanh AQM qua ứng dụng trên điện
thoại di động MobiApp, WebGIS); Thiết bị (đo lƣờng tự động, phân tích chất lƣợng nƣớc tự động,
Datalogger); Hệ thống quan trắc Tự động (nƣớc thải, nƣớc mặt, nƣớc ngầm, khí thải ống khói
CEMS, không khí xung quanh AQM) và Dịch vụ kỹ thuật đến các công ty, Nhà thầu XLNT và Tƣ vấn
Nƣớc.thải.trên.toàn.quốc;
 Mảng Kinh doanh Công nghiệp: Tƣ vấn, cung cấp giải pháp phần mềm Quan trắc tự động từ
xa (nƣớc thải, khí thải ống khói qua ứng dụng trên điện thoại di động MobiApp, WebGIS), cung
cấp thiết bị (đo lƣờng tự động, phân tích chất lƣợng nƣớc tự động, Datalogger); Hệ thống quan
trắc Tự động (nƣớc thải nhà máy, khí thải ống khói CEMS, không khí xung quanh AQM) và Dịch vụ
kỹ thuật đến các công ty, Nhà máy Công nghiệp nặng trên toàn quốc (Khai khoáng, Xi măng, Sắt
thép, Giấy, Nhiệt Điện và các ngành công nghiệp khác);

VP chính: 32 Lam Sơn, P2, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 62962 667 - Fax: +84 8 62962 668

VP Hà Nội: tầng 10, tòa nhà Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 4 3562 7786 - Fax: +84 4 3562 7527

sales@vietan-enviro.com | www.vietan-enviro.com

 Mảng Kinh doanh Cấp Nước: Tƣ vấn, cung cấp giải pháp phần mềm (Quản lý tài sản, GIS,
WebGIS, MobiGIS, SCADA, ghi chỉ số nƣớc, chống thất thoát nƣớc NRW), thiết bị (đo lƣờng tự
động, phân tích chất lƣợng nƣớc tự động, dò tìm rò rỉ, Data-logger, Quan trắc nƣớc thải tự động)
và Dịch vụ kỹ thuật đến các công ty Cấp nƣớc, Nhà máy Cấp Nƣớc và công ty Tƣ vấn Cấp Thoát
Nƣớc trên toàn quốc (nhƣ Sawaco, Biwaco, Biwase...);
 Mảng Kinh doanh Thương mại: Tƣ vấn, cung cấp giải pháp phần mềm (bảo trì hệ thống Xử lý
nƣớc thải từ xa qua MobiApp, WebGIS), thiết bị (đo lƣờng tự động, phân tích chất lƣợng nƣớc tự
động, Datalogger) và Dịch vụ kỹ thuật đến các công ty, Nhà thầu XLNT và Tƣ vấn Nƣớc thải ở trên
toàn.quốc.(nhƣ.Koastal,.Wasen,Kobelco,Cửu.Long,Biwase...)
 Mảng Kinh doanh Phần mềm: Tƣ vấn và cung cấp Phần mềm Cấp Nƣớc (Quản lý tài sản, GIS,
WebGIS, MobiGIS, SCADA, ghi chỉ số nƣớc, chống thất thoát nƣớc NRW) và Phần mềm Quan trắc
Môi trƣờng tự động từ xa (nƣớc thải, nƣớc mặt, nƣớc ngầm, khí thải, không khí xung quanh AQM
qua.ứng.dụng.trên.điện.thoại.di.động.MobiApp,WebGIS);
 Mảng Kinh doanh IoT (Internet of Things): Cung cấp thiết bị IoT giám sát và điều khiển cho
Thuỷ sản (Tracking Chất lƣợng nƣớc các ao nuôi tôm, phục vụ cho Xuất khẩu Tôm sang thị trƣờng
Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ) và Nông nghiệp Công nghệ cao.
Thông tin chi tiết: www.vietan-enviro.com; www.vietan-software.com
www.tramquantracnuocthai.com
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