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Du lịch Rồng Việt – Nhà tổ chức Du lịch chuyên nghiệp hàng đầu tại Hải Phòng  ! 

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ : Hotline – 0946 109 356 

Tin “hOT” thực tập tại chuỗi cửa hàng – My News Shop tại Malaysia 2014 

Du lịch Rồng Việt tuyển gấp 50 thực tập sinh 
 
Yêu cầu: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Tuổi 20 - 30. 
Đối tượng: Ứng viên sắp đi thực tập hoặc vừa tốt nghiệp.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Công ty Bison Stores Sdn Bhd – Gồm 140 Shop Báo chí và Cửa hàng tiện ích tại Malaysia 
Địa chỉ: 260 Jalan KIP 4, KIP Industrial Park, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia 
Website: http://www.mynews.com.my/            Phone: (60)(3) 2717 9900     myNEWScareline : 1 800 88 1231 

Thời gian: Visa từ 6 tháng - 12 tháng.  
 Mức lương cơ bản: Từ 8.000.000 triệu/tháng ( Chưa bao gồm: Lương thưởng, Lương làm thêm giờ, …) 
 Bao Ở ký túc xá sinh viên Quốc tế dành cho thực tập sinh. 
 Làm thêm giờ: RM10/h. Tổng thu nhập: 12 – 15 triệu/ tháng. 
 Phí dịch vụ visa và vé máy bay trọn gói: 12 triệu/ ứng viên. 

Các công việc thực tập kỹ năng Sale và Marketing Retail Department chi tiết như sau: Trong thời gian 06 
tháng, ứng viên sẽ được thực hành nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và tiếng Anh. Đồng thời Bison Stores Sdn Bhd 
cấp chứng chỉ thực tập và kinh nghiệm về hoạt động Sale và Marketing Retail Department tiêu chuẩn Quốc tế 
tại Kuala Lumpur - Malaysia. 

1. Nhân viên Bán hàng My News Shop 2. Nhân viên Thu ngân My News Shop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chi tiết công việc thực tập sinh sẽ đƣợc cung cấp cụ thể, khi liên hệ: 0313 50 34 35 

Du lịch Rồng Việt lƣu ý: Các bước tuyển dụng của chúng tôi là  

 Bƣớc 01 - Nhận các hồ sơ CV của Lao động và Sinh viên Việt Nam.  

 Bƣớc 02 – Phỏng vấn và đào tạo + Sắp xếp phỏng vấn với MyNews Shop tại Kulalumper - Malaysia.  

 Bƣớc 03 – Thực hiện nộp hồ sơ xin Visa thực tập sinh tại Bộ lao động Malaysia. 

- Chúng tôi đặc biệt rất quan tâm đến các Sinh viên vừa mới ra trường nhưng chưa tìm được công việc thích 
hợp ở trong nước. Du lịch Rồng Việt hiện có các việc làm thực tập sinh và nhân viên chính thức tại Úc, 
Singapore, Malaysia và Nhật Bản với mức lương từ 20 – 50 triệu/ tháng trở lên (Work pass). 

- Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp nhân sự điều hành chương trình này tại Singapore và 
Malaysia: Mrs/ Nguyễn Thị Minh Thu Du lịch Rồng Việt. 

- Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin về Nơi làm việc và điều kiện ăn ở cho các bạn sinh viên khi có yêu cầu. 


