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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
  
 
VỊ TRÍ:    Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự - HR Operations Intern 
 
   
 
Công việc chính: 
 
1. Phụ trách e-filing hồ sơ cá nhân của nhân viên  

- Kiểm tra hồ sơ 
- Ghi chú, phân loại hồ sơ 
- Scan hồ sơ 
- Đặt tên file hồ sơ đã scanned 

 
2. Hỗ trợ về đồng phục cho nhân viên mới 

- Cho nhân viên mới thử đồng phục, lấy size 
- Chuẩn bị, phân loại đồng phục theo size và phát cho nhân viên mới 
- Các công việc khác như hỗ trợ Job fairs, events của công ty (nếu có) 

 
Yêu cầu: 

- Tính cách: cẩn thận, kĩ lưỡng, bảo mật thông tin  
- Thích công việc về giấy tờ, hồ sơ 
- Muốn làm quen cách sử dụng máy photo, máy in, scan văn bản 
- Sắp xếp, quản lý văn thư văn phòng, lưu trữ hồ sơ nhân viên 
- Có laptop riêng. 
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần hoặc 2, 4, 6 và 3, 5, 7 xen kẽ nhau. 
- Địa điểm: Văn phòng California fitness & yoga, Lầu 3, 346 Bến Vân Đồn, P.1, Quận 4, TP.HCM 

 
Quyền lợi: 
 

- Hỗ trợ làm báo cáo thực tập 
- Tham gia Office Party chiều thứ 6 mỗi 2 tuần 
- Tham gia các sự kiện của công ty diễn ra trong thời gian thực tập 
- Tham gia các khóa đào tạo soft skills tổ chức bởi công ty 
- Tập luyện gym, yoga miễn phí tại California Fitness & Yoga 
- Không có trợ cấp 

 
Lưu ý: 

- Thời gian thực tập: 3 tháng. 
- Ưu tiên sinh viên có thể làm full-time từ thứ 2 – thứ 6. Có thể làm part-time hoặc ít nhất 4 

ngày/tuần. 
- Không phụ cấp. 
- Nộp CV đến bộ phận nhân sự: TalentRecruitment@fitlg.asia  
- Địa chỉ công ty: Trụ sở chính, California fitness & yoga Office, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, 

Quận 4, TP.HCM. 
 
 
 
 
 
 
 


