
 

Page 1 of 2 
 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG  

THỰC TẬP SINH 2022 

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt 

động phi lợi nhuận, đại diện cho ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam với mục đích 

tăng cường hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của các hội viên. VINASA được thành lập ngày 

27/04/2002 

Hội viên VINASA hầu hết là các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh 

vực phần mềm và dịch vụ CNTT như VNPT, Mobilefone, Viettel, FPT, CMC, CSC, TMA, 

Harvey Nash, Global Cybersoft, NEC... 

VINASA là thành viên của ASOCIO -Tổ chức Công nghiệp Ðiện toán châu Á – châu Ðại 

Dương. Đây là một Tổ chức tập hợp những hiệp hội CNTT, chủ yếu là công nghiệp phần mềm 

trong khu vực châu Á và châu Ðại Dương. Hiện ASOCIO có 17 thành viên là: Nhật Bản, Úc, 

Indonesia, Myanmar, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, 

Philippines, Singapore, Bangladesh, Sri Lanka, Ðài Loan, Thái Lan và Việt Nam do VINASA 

làm đại diện (vừa gia nhập cuối năm 2001). Ngoài ra ASOCIO còn có 5 thành viên liên kết là 

Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Tây Ban Nha.  

VINASA là thành viên của  Liên minh các dịch vụ và CNTT Thế giới (The World Information 

Technology and Services Alliance WITSA). WITSA là tổ chức tập hợp những Hiệp hội CNTT 

và CNPM trên toàn thế giới. Được thành lập năm 1978, hiện nay WITSA đã có 49 thành viên, 

chiếm khoảng 90% thị trường công nghệ thông tin toàn cầu. 

VINASA là thành viên của  APICTA – Liên minh CNTT Châu Á Thái Bình Dương. Đây là 

liên minh của các Hiệp hội CNTT quốc gia đại diện cho các nền kinh tế châu Á Thái Bình 

Dương nhằm xây dựng và tăng cường mạng lưới hợp tác, thúc đẩy phát triển CNTT, trao đổi 

công nghệ, liên kết CNTT giữa các quốc gia trong Tổ chức ra thị trường toàn cầu. 

Hiện nay, VINASA có nhu cầu tuyển dụng Thực tập sinh 2022 như sau: 

Mô tả công việc: 

- Xây dựng, chuẩn bị các công việc liên quan tới marketing sự kiện 

- Sáng tạo, quảng cáo nội dung sự kiện kênh online và offline 

- Tham gia các sự kiện online và offline  

- Tìm mới data khách hàng 

- Liên hệ với khách hàng mời tham dự, tài trợ sự kiện  

- Thiết kế ấn phẩm sự kiện 

Quyền lợi: 

- Được làm việc thường xuyên với lãnh đạo cấp cao (C-Levels) các doanh nghiệp công 

nghệ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng 

tiến cao nếu mong muốn gắn bó lâu dài 

- Được xác nhận kết quả thực tập 

 

https://www.asocio.org/
http://www.apicta.org/
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Địa điểm: tại Văn phòng 97 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM 

Thời gian thực tập: từ 19/09 đến 30/11 hoặc dài hơn theo nguyện vọng của thực tập sinh  

- từ 8g30 – 12g00  

- Hoặc từ 13g30 – 17g00 

- Linh hoạt theo lịch học 

Số lượng: 10 người (3 nam, 7 nữ) 

Yêu cầu ứng viên: 

- Có đam mê tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế 

- Có khả năng viết bài quảng bá sự kiện 

- Có khả năng sáng tạo nội dung, xây dựng, tổ chức sự kiện 

- Có khả năng truyền thông chương trình tới khách hàng 

- Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh năm 2, năm 3, năm 4 

Cách thức ứng tuyển:  

- Gửi CV về địa chỉ email: manhnt@vinasa.org.vn 

- Hoặc liên hệ số: 0937 688 958  

- Hạn chót: 18/09/2022 
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