Cơ hội thực tập tại IDG
Trong lĩnh vực tổ chức sự kiện

Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) là tập đoàn hàng đầu thế giới về truyền thông trong lĩnh vực công nghệ,
nghiên cứu thị trường và tổ chức sự kiện CNTT. Được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Boston, Massachusetts, các sản phẩm và dịch vụ IDG được cung cấp tới hơn 280 triệu người tiêu dùng công nghệ tại 97 quốc
gia.
Năm 1998, IDG mở văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và năm 2003, IDG là công ty nước ngoài chính thức hoạt
động tại thị trường Việt Nam để tận dụng cơ hội và tiềm năng của thị trường Việt Nam. Thông qua các hoạt
động tổ chức sự kiện Hội Nghị - Hội Thảo - Triển Lãm về lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin, IDG Việt Nam đã góp
phần đáng kể vào việc định hình ngành CNTT. Bên cạnh đó, IDG Việt Nam đã mở rộng sang các dịch vụ Nghiên
cứu và Tư vấn cho các ngành công nghiệp khác nhau.
Được thành lập bởi IDG Việt Nam, Học viện Quản lý tổ chức sự kiện (EMA) truyền tải và hướng dẫn nội dung
công việc tổ chức sự kiện cho các đối tượng bao gồm đội ngũ quản lý, nhân viên và học sinh, những người yêu
thích lĩnh vực tổ chức sự kiện. Chúng tôi mong muốn có nhiều sự kiện sáng tạo trên thị trường và các nhà
quản lý sự kiện với dày dạn kinh nghiệm và kỹ năng trong mảng MICE.
IDG Việt Nam cung cấp khóa học chuyên nghiệp và cơ hội thực tập liên quan tới việc tổ chức sự kiện: phát
triển nội dung sự kiện, bán hàng, PR - marketing, tổ chức khách mời và hậu cần. Tham gia khóa học, học viên
có cơ hội trải nghiệm công tác tổ chức sự kiện thông qua trực tiếp tham gia thực hiện các hạng mục công việc
cần thiết của các giai đoạn tổ chức sự kiện; Tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để tổ chức trọn vẹn một sự kiện
sau khi ra trường.
Địa điểm thực tập tại văn phòng Hồ Chí Minh: 79 Trương Định, Bến Thành, quận 1.
Nội dung thực tập:
Về Lý thuyết: Được đào tạo lý thuyết về Tổ chức sự kiện
Về thực tiễn: Được trực tiếp tham gia Tổ chức một sự kiện hoàn chỉnh, cụ thể:
- Tham gia vào phát triển nội dung, kinh doanh và các hoạt động PR / marketing
- Hỗ trợ việc phối hợp quản lý sự kiện và hậu cần
- Tham gia vào các hoạt động tổ chức sự kiện từ khâu chuẩn bị đến giai đoạn hoàn thành
Yêu cầu thực tập:
- Ứng viên phải là sinh viên đại học, khuyến khích sinh viên sắp tốt nghiệp
- Yêu thích lĩnh vực tổ chức sự kiện
- Cam kết toàn thời gian 15 giờ/tuần
- Ứng viên cần có 1 số kỹ năng vi tính văn phòng (MS Word, Excel)
- Thái độ chuyên nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp
Thời gian đào tạo & thực tập: dự kiến từ 01/09/2019 đến 30/11/2019.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV đến chương trình qua email: anh_le@idg.com.vn.
Hoặc liên hệ số ĐT: 0963.198.126.
Ứng viên có quan tâm sẽ được mời để nghe giới thiệu về hoạt động của IDG toàn cầu và Việt Nam và nội dung
chương trình thực tập EMA.

idg.com.vn

