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THÔNG BÁO 

Về việc: Nhận sinh viên thực tập ngành môi trường 

Công ty TNHH Giải Pháp Môi trường HANA là một công ty hoạt động chuyên về các dịch 

vụ môi trường như: 

 Tư vấn và viết các hồ sơ môi trường 

 Xử lý nước cấp, nước thải, khí thải… 

 Gia công chế tạo các thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành môi trường 

 Và các dịch vụ khác liên quan đến ngành môi trường 

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên ngành môi trường của các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung cấp 

trong phạm vi Tp HCM có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực 

tế, cũng như tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Công ty Môi trường HANA trân 

trọng thông báo về việc tiếp nhận sinh viên thực tập chuyên ngành Môi Trường. Chi tiết như sau: 

 Vị trí thực tập: Kỹ thuật môi trường, Tư vấn môi trường 

 Thời gian thực tập: theo lịch của nhà trường (bắt đầu từ tháng 6) 

 Quyền lợi khi thực tập: 

 Được đào tạo, hướng dẫn về các công việc liên quan đến ngành môi trường; 

 Được đào tạo các kỹ năng văn phòng, kỹ năng làm việc, kỹ năng phỏng vấn xin việc và 

định hướng nghề nghiệp; 

 Hỗ trợ chi phí khi cùng đi công trình, công tác … 

 Hồ sơ thực tập bao gồm: 

 Giấy giới thiệu của nhà trường; 

 Bảng ghi rõ nội dung mong muốn học, trải nghiệm trong quá trình thực tập tại Công ty 

Môi Trường HANA; 

 Bảng sao CMND 



 Hình thức nhận hồ sơ thực tập: 

 Sinh viên liên hệ trực tiếp qua mail: thuthao@moitruonghana.com 

 Số điện thoại: 028 2266 1616 – Ms Thảo 

 Website: www.moitruonghana.com 
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