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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC NEW ĐÀ THÀNH 

Địa chỉ: 66 Lê Văn Hiến, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn 

Website: newdathanh.vn 
 

THƯ NGỎ 

(V/v Tiếp nhận Thực tập sinh tiềm năng) 

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

- Phòng công tác sinh viên 

- Khoa Quản trị Kinh Doanh 

- Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp 

 
 

Lời đầu tiên, Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc New Đà Thành kính gửi đến Ban 

Giám Hiệu nhà trường, Phòng công tác sinh viên, Khoa Quản trị Kinh Doanh và Trung 

tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng! 

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên trường Đại học Kinh tế có điều kiện tìm 

được môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ Cán bộ Nhân viên 

có năng lực chuyên môn phù hợp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc New Đà Thành, 

Phòng Nhân sự công ty kính gửi Qúy nhà trường Chương trình “Thực tập sinh tiềm 

năng New Đà Thành” về việc tiếp nhận sinh viên thực tập với thông tin chi tiết như sau: 

CHƯƠNG TRÌNH: “Thực tập sinh tiềm năng New Đà Thành” 

 
A. Địa ốc New Đà Thành tìm kiếm sinh viên thực tập cho các vị trí sau: 

Vị trí: Chuyên viên kinh doanh 

- Số lượng: không giới hạn 

- Nội dung đào tạo: 

• Tìm hiểu, đánh giá dự án Bất động sản và đọc hiểu hợp đồng mua bán; 

• Kiến thức chuyên ngành bất động sản theo quy trình đào tạo của công ty; 

• Kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp; 

• Xây dựng websites bán hàng hiệu quả; 

• Gây dựng lòng tin, xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực Bất động 

sản; 

B. Yêu cầu: 
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- Là sinh viên năm cuối các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn 

TP. Đà Nẵng; 

- Mong muốn thay đổi bản thân tại một môi trường chuyên nghiệp với 3 yếu tố: 

Tạo dựng giá trị bản thân, Xây dựng mối quan hệ và phát triển về tài chính tương lai. 

- Thời gian thực tập: 03 tháng. 

- Thời gian làm việc: 

Trường hợp 1: Toàn thời gian (Thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần). 

Trường hợp 2: Tối thiểu 3 ngày/tuần 

C. Quyền lợi của thực tập sinh: 

- Địa ốc New Đà Thành tiếp nhận và hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên thực tập 

hoàn thành luận văn/báo cáo tốt nghiệp (Có xác nhận đầy đủ của đơn vị); 

- Hỗ trợ phụ cấp và ký hợp đồng học việc cho các bạn sinh viên có kết quả tốt 

trong quá trình thực tập tại Công ty; 

- Hỗ trợ tuyển dụng trực tiếp, tăng cơ hội làm việc tại doanh nghiệp sau khi hoàn 

thành chương trình thực tập; 

- Các cán bộ nhân viên và quản lý giàu kinh nghiệm của Địa ốc New Đà Thành 

trực tiếp hướng dẫn và theo sát trong suốt quá trình thực tập của sinh viên; 

- Cơ hội trở thành Chuyên viên chính thức tại Công ty. 

D. Cách thức nộp hồ sơ: 

- Nộp qua địa chỉ email: nhansu.newdathanh@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại 

trụ sở văn phòng Công ty 

- Địa chỉ: 66 Lê Văn Hiến, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

- Hotline: 0917 067 000 

- Trong đó hồ sơ bao gồm: 

mailto:nhansu.newdathanh@gmail.com
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1. Đơn xin thực tập 

2. Giấy giới thiệu thực tâp của nhà trường 

3. Bảng điểm quá trình học tập (Nếu có) 

4. CMND và hộ khẩu 

Trên đây là nội dung của chương trình “Thực tập sinh tiềm năng New Đà Thành” 

do Địa Ốc New Đà Thành tổ chức. 

 
Kính mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý nhà trường để sinh viên được biết đến 

chương trình tuyển thực tập sinh của Công ty chúng tôi. 

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc Ban Giám hiệu - Qúy Thầy Cô sức 

khỏe và thành công! 

 

 
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2020 

CÔNG TY CPDV ĐỊA ỐC NEW ĐÀ THÀNH 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 
DƯƠNG THÀNH TÍN 


