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CÔNG TY TNHH 

MS HẢI ĐĂNG   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Đà Nẵng, ngày …  tháng … năm 2020   

 

 THƯ GIỚI THIỆU 

 

Kính gửi:  Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 

  Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp 

  Các bạn sinh viên Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 

Công ty TNHH MS Hải Đăng xin gửi đến quý nhà trường và toàn thể các bạn sinh viên lời chào 

trân trọng. 

Đầu tiên công ty xin phép chia sẽ một số thông tin giới thiệu sơ bộ về: 

MS HẢI ĐĂNG 

Tên  : Công Ty TNHH MS Hải Đăng 

Địa chỉ  : 303 – 305 Võ An Ninh, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam 

Thành lập : 16/01/2020 

MST  : 0402024089 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng cấp phép 

Đại Diện : Dương Trường Sinh - Chức Vụ: Giám Đốc 

MS Hải Đăng ra đời với sứ mệnh giúp cho các bạn trẻ Việt Nam có đủ hành trang về năng lực 

Nhật ngữ cũng như kỹ năng làm việc và ý thức phát triển bản thân tốt nhất. Để khi đến Nhật, bạn 

là một thực tập sinh được công ty tin yêu và khi về nước các bạn sẽ là những nhân tố quan trọng 

thúc đầy sự phát triển của gia đình, xã hội, đất nước Việt Nam. 

Với tổng vốn đầu tư hơn 30 Tỷ VNĐ, MS Hải Đăng xác định rõ mục tiêu ngắn hạn đạt được trong 

năm 2022 là trở thành đơn vị tuyển dụng và đào tạo thực tập sinh quy mô, chất lượng và hiện đại 

nhất miền Trung Việt Nam. 

 

ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA MS HẢI ĐĂNG: 

1.  MUSASHINO GROUP (ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC)  

MS Hải Đăng là đối tác chiến lược chuyên đào tạo Thực Tập Sinh của Musashino Group Nhật 

Bản. Trong những ngày đầu thành lập của MS Hải Đăng luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía tập đoàn 

Musashino. Các bạn thực tập sinh được đào tạo tại MS Hải Đăng sẽ trở thành thực tập sinh kỹ 

năng làm việc tại Musashino trong thời gian đến. Musashino luôn đồng hành cùng MS Hải Đăng 

trong việc đào tạo  các bạn ngay từ những ngày đầu nhập học. Với mối quan hệ khăn khít ấy chúng 

tôi tin rằng cả hai công ty sẽ cùng nhau hợp tác bền chặc và ngày càng vững mạnh trong tương lai. 

Musashino Group – Tập Đoàn lớn tại Nhật với bề dày hơn 50 năm. Trụ sở chính tại Tỉnh 

Saitama, Nhật Bản. Là tập đoàn sản xuất, chế biến thực phẩm hàng đầu tại Nhật, với 26 nhà máy 

hiện đại, quy mô lớn, môi trường làm việc an toàn thân thiện đang cung ứng trên 3.600.000 suất ăn 

/ ngày. Ngoài ra tập đoàn Musashino còn kinh doanh các lĩnh vực khách sạn, sân Golf, bảo hiểm, 
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vận tải,… Musashino Group đang có hơn 1.000 Thực Tập Sinh Việt Nam đang làm việc trong tổng 

số 14.000 nhân viên. Mỗi năm tuyển dụng hàng trăm Thực Tập Sinh tại Việt Nam. 

Doanh số dự kiến tập đoàn năm 2020: Hơn 2,5 Tỷ USĐ 

2.  MINH THANH GROUP 

MS Hải Đăng là đối tác chiến lược chuyên tuyển sinh Thực Tập Sinh cho Musashino Group 

thông qua công ty Phái cử là Công ty Cổ Phần Xúc Tiến Đầu Tư MH Việt Nam thuộc tập đoàn 

Minh Thanh. Minh Thanh Group là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề được thành lập vào 

năm 2014 với khát vọng trở thành doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trong nước và từng bước 

vươn ra châu lục, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trên con đường hội nhập quốc tế. 

3.  SÀI GÒN FOOD 

MS Hải Đăng và Sài Gòn Food đang liên kết chặt chẽ trong việc tuyển chọn công nhân chất 

lượng cao của Sài Gòn Food qua Thực Tập Sinh tại Musashino Group. 

Mỗi năm Sài Gòn Food cung ứng ra thị trường hơn 20.000 Tấn thành phẩm. Doanh số năm 

2019 đạt hơn 2.400 Tỷ Đồng và dự kiến tăng trưởng hơn 20% trong năm 2020. 

 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG MUSASHINO TẠI VIỆT NAM 

1.  ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HUTECH) 

Trong năm 2019, Musashino Group đã phối hợp hỗ trợ cho hơn 10 bạn sinh viên năm cuối của 

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh được qua Nhật Bản làm Nhân Viên Thực 

Tập cho Musashino Group. 

HUTECH với hơn 25 năm thành lập hiện đang là một trong các Trường Đại Học danh tiếng ở Việt 

Nam và khu vực với hơn 1.600 giảng viên. 

2. SEVEN ELEVEN VIỆT NAM 

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Seven eleven đã có mặt trên 16 quốc gia, trong đó Nhật Bản là một trong 

những thi trường lớn nhất của 7/11 với hơn 15.000 của hàng trên toàn nước Nhật.  

Musashino là đối tác chiên lược trong việc cung cấp đồ ăn tiện lợi cho chuối cửa hàng này. Trong 

những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, Musashino cũng đã hợp tác và cung ứng các sản phẩm cho 

chuỗi 7/11 tại Việt Nam. 

 

 

THÔNG TIN THAM KHẢO: 

http://www.ms-net.co.jp/ 
https://www.facebook.com/mshaidang 
https://minhthanhgroup.net/gioi-thieu/ 
http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Sai-Gon-Food-Tao-co-hoi-kinh-doanh-trong-mua-

dich-COVID19/407025.vgp 
https://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-hutech/14583565-dai-dien-tap-doan-

musashino-foods-den-tham-va-lam-viec-tai-hutech 
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THƯ MỜI 

Vv: Sinh viên tham gia thực tập tại công ty 
 

Kính gửi: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 

 Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp 

 Các bạn Sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng 

Đầu tiên, Công ty TNHH MS Hải Đăng xin gửi đến Quý nhà trường lời chào trân trọng, lời 

cảm ơn chân thành. Công ty TNHH MS Hải Đăng chuyên đào tạo Nhật ngữ, kỹ năng làm việc cho 

học viên có nhu cầu làm việc trong môi trường Nhật Bản -  với đối tác chiến lược là Musashino 

Group. Với sứ mệnh “Mang đến cho các bạn trẻ hành trang để chắp cánh ước mơ”, MS Hải Đăng 

luôn muốn đồng hành cùng các bạn trẻ Việt Nam để hỗ trợ các bạn trên con đường tìm định hướng 

và ước mơ của mình. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty và nhu cầu tìm kiếm nơi thực tập của sinh viên 

nên chúng tôi gửi thông tin tuyển dụng sinh viên thực tập đến Quý nhà trường và các bạn sinh viên. 

Các vị trí tuyển dụng 

- Marketing 

- Kinh doanh/ Sale 

Quyền lời khi thực tập tại công ty: 

- Làm quen với môi trường thực tế 

- Được đào tạo về công việc 

- Được nhận lương khi thực tập 

Điều kiện sinh viên tham gia thực tập 

- Sinh viên năm cuối đang theo học tại trường. 

- Sinh viên có mong muốn làm việc thực tế. 

Với mong muốn hợp tác cùng phát triển, Công ty TNHH MS Hải Đăng hi vọng sẽ hợp tác cùng 

Quý nhà trường thành công và tốt đẹp. 

Trân trọng! 
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Yêu cầu chung: 

- Sinh viên đăng ký thực tập chuẩn bị tốt nghiệp. 

- Có tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, cầu tiến 

- Có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc 

- Làm việc tại công ty 3 buổi/tuần 

- Năng động, chủ động trong giao tiếp 

 

Mô tả công việc  

1. Marketing (SL: 2 bạn) 

- Tham gia xây dựng ý tưởng nội dung trong các dự án truyền thông/marketing. 

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của công ty. 

- Hỗ trợ đăng tin sản phẩm, hình ảnh quảng cáo trên các trang TMĐT, forum... 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. 

2. Kinh doanh/ Sale (Chỉ tuyển 2 Nam) 

- Hỗ trợ  và tư vấn học viên đăng ký qua điện thoại. 

- Hỗ trợ tuyển dụng và làm việc với đối tác. 

- Tham gia các hoạt động quảng bá công ty, chương trình việc làm với ứng viên. 

- Hỗ trợ các hoạt động khác phòng tuyển sinh. 

Ưu đãi Thực tập tại phòng tuyển sinh là có thưởng dựa trên năng lực và kết quả công việc 

Phúc lợi: 

- Lương thực tập: 1 triệu/ tháng  

- Tuần làm 3 buổi. 


