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THƯ NGỎ 

Kính gửi: TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN –  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG  

Lời đầu tiên, Công ty TNHH WESET English Center xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Trung 

tâm. 

Được thành lập từ 2015, WESET English Center là trung tâm Anh ngữ áp dụng mô hình dạy 

tiếng Anh kiểu mới, lấy lợi ích lâu dài của học viên làm trọng tâm: Không chỉ giảng dạy bốn kỹ năng 

tiếng Anh như một bài học, chúng tôi còn giúp học viên biết cách áp dụng tiếng Anh nhằm phục vụ 

học tập, công việc và cuộc sống. 

Sau gần 5 năm hoạt động, WESET đang ngày càng nhận được sự tin tưởng của các học viên 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong thời gian sắp tới WESET có kế hoạch tìm kiếm, 

bổ sung nhân lực mới tại tất cả Phòng ban để chuẩn bị cho hoạt động mở rộng kinh doanh. 

Từ lâu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam 

trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho các ngành: Ngôn ngữ, Kinh doanh, Tài chính, Kế toán, 

Marketing,…với chất lượng sinh viên đầu ra luôn được đánh giá cao về chuyên môn và kỹ năng. Vì 

vậy, WESET rất mong được hợp tác với Quý Trung tâm trong việc giới thiệu các Cử nhân, chuẩn Cử 

nhân đang có nhu cầu tìm việc làm toàn thời gian, bán thời gian, thực tập từ các ngành đào tạo của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đến làm việc, thực tập tại Công ty TNHH WESET English Center. 

Kế hoạch tuyển dụng cụ thể trong từng thời điểm sẽ được gửi đến Quý Trung tâm.  

Nếu có vấn đề cần cung cấp thêm thông tin, Quý Trung tâm vui lòng liên hệ: 

Phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty TNHH WESET English Center 

Địa chỉ: 873A Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3838 5050  

Email: hr@wesetenglishcenter.edu.vn  

Người phụ trách: Nguyễn Thị Kha Ly – 0976165761  
 

Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý Trung tâm. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu VT 
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