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CÔNG TY CỔ PHẦN RELIA VIỆT NAM 
 

RELIA là công ty của Nhật Bản với các cổ đông sáng lập: Harvey Nash, RELIA INC, một trong những trung tâm liên 

lạc lớn nhất của Nhật Bản. Hoạt động về lĩnh vực ITO và BPO tại Việt Nam. 

Chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng (call-center) và các dịch vụ thuê ngoài - BPO cho khách hàng. 

Với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, chuyên nghiệp và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đến từ Nhật Bản, RELIA 

hướng đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ call-center và BPO tại Việt Nam. 

 

*** 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ 

Mô tả công việc 

 

+ Thực tập lĩnh vực nhân sự. 

+ Hỗ trợ quy trình tiếp đón ứng viên trong công tác tuyển dụng nhân sự. 

+ Nhập thông tin ứng viên vào hệ thống.  

+ Các công tác khác theo quy trình tuyển dụng. 

 

Yêu cầu công việc 

 

+ Nam/Nữ đang cần thực tập liên quan đến lĩnh vực Nhân sự 

+ Ưu tiên sinh viên năm cuối đang có nhu cầu thực tập 

+ Nhanh nhẹn, chịu khó 

+ Định hướng phát triển về lĩnh vực nhân sự 

 

Lương & Đãi ngộ 

       
+ Làm việc tại văn phòng công ty giờ hành chinh. 

+ Được đào tạo nghiệp vụ trước khi vào làm việc. 

+ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khóa thực tập. 

+ Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp theo phong cách nước ngoài (Nhật Bản) 

+ Đặc biệt: Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (sau khi hoàn thành khóa thực tập) 

+ Hỗ trợ: 1,500,000 VND / tháng + Xác nhận con dấu thực tập 
 

Thời gian làm việc 
 Thời gian thực tập: 2 tháng   

Fulltime giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (8:30 am – 5:30pm) 

Địa điểm làm việc - Số 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Q. Tân Bình, TP. HCM 

Anh/Chị quan tâm đến vị trí ứng tuyển vui lòng liên hệ Phòng Tuyển Dụng 

Liên hệ: Ms. TUYẾT AN – 035 695 3226 

Địa chỉ e-mail: an.ctt@relia-vietnam.com.vn 
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