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Số: 22012018/CV  Hà  Nội ngày 22 tháng 01 năm 2018 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG TOÀN CẦU  

 LOTTE CORALIS NĂM 2018 

Kính gửi:  Ban giám hiệu trường đại học Ngoại Thương 

        Phòng Truyền thông và Quan hệ Đối ngoại 

 

Đại diện cho Tập đoàn Lotte Hàn Quốc tại Hà Nội, Công ty TNHH Lotte Coralis Việt 

Nam xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Qúy trường.  

LOTTE là tập đoàn lớn thứ 5 Hàn Quốc, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, 

bán lẻ, du lịch/ dịch vụ, công nghệ thông tin, hóa chất, xây dựng, giải trí và tài chính. Mục tiêu 

của tập đoàn tới năm 2020 là trở thành nơi tạo dựng giá trị cuộc sống. Để đạt được mục tiêu 

này, LOTTE đang mở rộng kinh doanh của mình ra nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các 

nước đang phát triển mạnh như Nga, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. 

Trong tháng 01 năm 2018, Công ty Lotte Coralis triển khai chương trình tuyển dụng sinh 

viên thực tập “Campus Recruitment” tại các trường đại học ở Hà Nội. Chúng tôi đặc biệt chú 

trọng xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự chuẩn trên toàn Châu Á cũng 

như mang tới cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn cho các thực tập sinh xuất 

sắc tại Lotte. Đây chính là một cơ hội nghề nghiệp rất tốt cho các bạn sinh viên mới và chuẩn 

bị tốt nghiệp, vì sau quá trình thực tập, các bạn sinh viên xuất sắc sẽ được giữ lại làm nhân 

viên chính thức của tập đoàn. Để chương trình tuyển dụng được đầy đủ thông tin đến các bạn 

sinh viên, chúng tôi làm công văn này kính mong Quý trường hỗ trợ chương trình như sau: 

1. Nội dung chương trình tuyển dụng: 

 Vị trí tuyển dụng: 

STT Phòng Vị trí Yêu cầu chuyên ngành 

1 
Phòng quản lý kinh 

doanh 
Nhân viên hành chính nhân sự 

Tài chính, kinh tế, quản trị, 

nhân sự, tiếng hàn… 
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2 Marketing 

Nhân viên đài quan sát/ quản lý 

khu văn phòng/ quản lý khu căn 

hộ dịch vụ 

Marketing, Kinh tế, quản 

trị… 

3 Phòng quản lý tài sản  Nhân viên kỹ thuật Kỹ thuật cơ điện, an toàn… 

 

 Địa điểm thực tập: Tòa nhà Lotte, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 

 Thời gian ứng tuyển: Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018 

 Cách ứng tuyển:  

- Tải đơn đăng ký tại: http://bit.ly/2DwS8Su  

- Nộp đơn đăng ký tại: http://bit.ly/2DeXrm7  

 Thời gian thực tập: 10 tuần:  Từ 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 26 tháng 02 đến 

ngày 04 tháng 05 năm 2018. 

2. Về việc đăng tải thông trên bảng tin và cổng thông tin điện tử của trường: 

- Nội dung thông tin: ở file đính kèm 

- Thời gian đăng tải: Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018 

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ Quý trường. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu vp 

 

Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam 

Tổng giám đốc 

 

Baek Woon Jae 

http://bit.ly/2DwS8Su
http://bit.ly/2DeXrm7
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