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Thông báo nhận sinh viên thực tập nghề
Tư vấn GeoViệt là công ty tư vấn liên ngành có trụ sở tại Hà Nội chuyên cung cấp
các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ địa
không gian (Viễn thám, GIS và địa tin học), nghiên cứu đô thị và vùng lãnh thổ,
qui hoạch và quản lý tài nguyên và môi trường. Trong định hướng xây dựng mối
quan hệ hợp tác với các trường, viện trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân
lực công nghệ và ứng dụng địa không gian, Tư vấn GeoViệt thông báo nhận sinh
viên thực tập nghề:
Lĩnh vực thực tập: Viễn thám, GIS và địa tin học ứng dụng theo các định hướng:
- Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên
- Ứng dụng GIS dầu khí
- Ứng dụng GIS đô thị
- Ứng dụng GIS giao thông
- Ứng dụng GIS y tế công cộng
Yêu cầu:
- Sinh viên đại học năm thứ 3 trở lên ngành GIS, địa tin học, tài nguyên, dầu
khí, đô thị, giao thông, y tế công cộng hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.
- Có kiến thức cơ sở và có mong muốn phát triển nghề nghiệp về 1 trong
các lĩnh vực thực tập trên.
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- Trình độ tin học và tiếng Anh mức B trở lên, biết sử dụng 1 trong các phần
mềm AutoCAD, ArcGIS, ENVI là một lợi thế..
- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình và yêu thích học
hỏi, cộng điểm cho các ứng viên Nam.
Các sinh viên thực tập sẽ được đào tạo nghề trong công việc, tham gia trực tiếp
vào các dự án đang triển khai của Công ty và có cơ hội làm việc part-time tại
Công ty nếu đáp ứng được yêu cầu. Quy chế đối với sinh viên thực tập sẽ được
thông báo cụ thể khi tiếp nhận, ưu tiên các ứng viên có đinh hướng làm đồ án
tốt nghiệp theo các định hướng của Công ty.
Sinh viên có nhu cầu thực tập nghề đề nghị gửi hồ sơ ứng viên gồm Thư xin thực
tập kèm lý lịch tự thuật, bản sao chứng minh thư, các loại văn bằng chứng chỉ và
thư giới thiệu của thầy / cô hướng dẫn hoặc của nhà trường (nếu là sinh viên
thực tập tốt nghiệp) tới hòm thư training.geoviet@gmail.com để hẹn phỏng vấn
hoặc liên hệ qua điện thoại 04 6265 7729 để được hướng dẫn.

Page 2 of 2

