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Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IMEXPAN PACIFIC) là
hiện có 28 công ty thành viên-là chủ đầu tư của rất nhiều dự án
thuộc nhiều lĩnh vực thương mại; chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh;
cửa hàng miễn thuế tại các sân bay quốc tế ở Việt Nam; phân
phối độc quyền các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng
trên thế giới.
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tập đoàn với
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trường đại học Đà Lạt, Chủ tịch
HĐQT- TS. Johnathan Hạnh Nguyễn đã trao cơ hội thực tập và
làm việc hấp dẫn cho sinh viên vừa tốt nghiệp của trường ĐHĐL
thuộc các ngành sau:
• Quản trị kinh doanh; Kế toán;
• Anh văn;
• Công nghệ thông tin;
• Luật;
• Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

CƠ HỘI TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN
Những ứng viên được tuyển chọn sẽ được tham gia chương
trình thực tập từ 1-3 tháng với nhiều khoá huấn luyện nghề
nghiệp. Những thực tập viên đáp ứng yêu cầu sẽ được làm việc
chính thức. Đặc biệt, công ty đang có kế hoạch phát triển nhân
sự cho các dự án mở rộng tại khu vực miền Trung.
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