
Chương trình Thực Tập Sinh 

Về thương mại 

Tại Tổng Công Ty PVE năm 2019 

 

1. Mục đích 

- Đào tạo các kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế cũng như tham gia 

thực tế các công việc về thương mại kỹ thuật của các dự án EPC/PC do 

PVE đang thực hiện về lĩnh vực dầu khí trong nước và Quốc tế. 

- Tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp cho các sinh viên có định hướng 

phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty PVE. 

2. Chương trình Thực tập 

a. Thời gian 

Chương trình thực tập tại PVE sẽ kéo dài xuyên suốt 3 tháng và sinh viên 

sẽ tham gia vào các công việc thực tế của nhân viên PVE đang làm việc tại 

phòng ban chức năng của TCT PVE. Do đó thời gian thực tập của sinh viên 

hàng ngày sẽ từ 8g sáng đến 17g00 (thời gian nghỉ trưa từ 12g – 13g) 

Do tính chất thực tập và tham gia các công việc của dự án đang triển khai 

nên yêu cầu về việc tham gia toàn thời gian và liên tục là bắt buộc với các 

Thực Tập Sinh, vì vậy để không ảnh hưởng đến lịch học của sinh viên cần 

có xác nhận của nhà trường/Khoa về lịch học của Thực Tập Sinh khi tham 

gia vào chương trình thực tập với 2 khung thời gian như sau 

- 04 giờ/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- 08 giờ/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 

b. Đào tạo 

Các Thực Tập Sinh tham gia vào chương trình sẽ được hướng dẫn và 

đào tạo theo hình thức On Job Training (OJT) – Học từ thực tế công 

việc.Thông qua quá trình OJT, các Thực Tập Sinh sẽ làm quen với 

- Nhịp độ công việc nhanh theo tiến độ vận hành dự án 

- Môi trường làm việc thực tế 

- Các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. 

- Kiến thức/nghiệp vụ thương mại quốc tế (áp dụng thực tế các kiến thức 

đã học đối các sinh viên Ngoại thương/kinh tế). 



- Kiến thức về kỹ thuật (cơ bản) liên quan đến công việc. 

- Các quy trình xử lý công việc thực tiễn. 

- Môi trường giao tiếp với các đối tác nước ngoài ở các quốc gia. 

c. Các Thực Tập Sinh sẽ được hướng dẫn bởi các anh chị đồng nghiệp có 

kinh nghiệm trong suốt quá trình thực tập. 

d. Tham gia vào quá trình thực tập, các Thực Tập Sinh sẽ có cơ hội thể 

hiện bản thân về năng lực, về kiến thức chuyên môn để làm cơ sở PVE 

tuyển chọn các ứng viên phù hợp nhất làm việc lâu dài tại Tổng Công 

ty. 

3. Kết quả đạt được sau thực tập 

- Sinh viên được tiếp cận và thực tế làm việc trong môi trường năng động, 

làm quen với nhịp độ xử lý công việc nhanh theo tiến độ dự án. 

- Trực tiếp tham gia vào công việc dự án, triển khai công việc theo quy 

trình. 

- Tiếp cận các kiến thức áp dựng thực tế về thương mại và kỹ thuật 

- Giao tiếp với các đối tác trong nước và nước ngoài để giải quyết công 

việc. 

- Cơ hội trở  thành đội ngũ chính thức của PVE. 

4. Yêu cầu đối với Thực Tập Sinh 

- Tuân thủ thời gian thực tập/làm việc như đã cam kết 

- Tuân thủ các quy chế của Tổng Công ty 

- Tham gia vào công việc/đào tạo với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt 

tình, năng động và tuân theo sự hướng dẫn sắp xếp của quản lý trực 

tiếp, người hướng dẫn 

- Với việc xác nhận tham gia chương trình Thực Tập Sinh tại PVE cùng 

với xác nhận của Trường/Khoa về khung thời gian, Thực Tập Sinh tự 

chịu trách nhiệm và bảo đảm việc sắp xếp về lịch học tập tại 

Trương/Khoa để không bị ảnh hưởng đến kết quả học tập trong suốt 

quá trình tham gia chương trình. 

 

******************************* 
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