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Internship Program _ Bản mô tả & yêu cầu công việc

Azusa Sekkei Vietnam

(Nhật Bản)

*Năm thành lập: 1946

*Azusa Sekkei là văn phòng Kiến trúc - Thiết kế hàng đầu 

Nhật Bản & trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, công ty tập 

trung vào phát triển vào 3 lĩnh vực chính là: Bệnh viện, 

Sân bay, Sân vận động, Tổ hợp Văn phòng và Nhà ở.

*Công trình tiêu biểu:  Khu Công viên công nghệ phần 

mềm Hà Nội; Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện 

ung bướu Kiên Giang; Bệnh viện quân đội 108 (Tư vấn 

giám sát); Phương án dự thi Sân bay quốc tế Long 

Thành...

Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

1-2 Sinh viên  - Tham gia hỗ trợ các dự án cho phía công 

ty mẹ cũng như các chi nhánh ở nước 

ngoài

   + Dự án từ cả Nhật và các nước khác 

như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, 

Myanmar, Úc, Mỹ

   + Diễn họa, triển khai hồ sơ bản vẽ kỹ 

thuật

   + Điều tra nghiên cứu các dự án ở Việt 

Nam

Sinh viên kiến trúc thuộc 

chuyên ngành:

+ Kiến trúc sư công trình

+ Kiến trúc sư cảnh quan

+ Kiến trúc sư quy hoạch

+ Kiến trúc sư nội thất

Sketchup

Autocad

3ds Max

(Revit)

Photoshop

Tiếng Anh (cơ bản)

Kume Design Asia

(Nhật Bản)

*Năm thành lập: 1932

*Kume Design Asia (thuộc công ty mẹ Kume Sekkei) là 

công ty hàng đầu Nhật Bản về thiết kế quy hoạch, thiết 

kế kiến trúc & thiết kế kỹ thuật công trình.

*Công trình tiêu biểu: The Manor Central Park, Khách sạn 

Pullman Saigon, Novotel Suites Hanoi, Khách sạn Nikko 

Hanoi, Trường học Ecopark, Sân bay Tân Cảng,...

Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

1-2 Sinh viên  - Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kến trúc các dự 

án do Kume-KDA đã từng thiết kế 

- Tìm hiểu về công tác thiết kế được triển 

khai như thế nào tại công ty tư vấn Nhật 

Bản, sự phối hợp giữa các bộ môn với nhau 

(Kiến trúc-Kết cấu-Cơ điện) trong quá trình 

thực hiện dự án

- Tham gia trực tiếp vào các dự án mà KDA 

đang thực hiện bằng cách triển khai các 

bản vẽ 2D, 3D theo sự hướng dẫn của các 

kiến trúc sư chủ trì

Sinh viên kiến trúc thuộc 

chuyên ngành:

+ Kiến trúc sư công trình

+ Kiến trúc sư cảnh quan

+ Kiến trúc sư quy hoạch

+ Kiến trúc sư nội thất

Sketchup

Autocad

3ds Max

(Revit)

Photoshop

Tiếng Anh (cơ bản)

CPG Vietnam

(Singapore)

*CPG là một công ty mang tính tích hợp & đa dạng, các 

mảng dịch vụ chính của CPG bao gồm: Quy hoạch 

tổng thể & thiết kế đô thị; Thiết kế kiến trúc; Kỹ thuật kết 

cấu; Kỹ thuật cơ & điện; Tư vấn dự toán; Thiết kế 

xanh/Thiết kế bền vững; Thiết kế cảnh quan; Các giải 

pháp xử lý,...

*Công trình tiêu biểu: Trung tâm công nghệ cao Đà 

Nẵng, Trung tâm chính trị hành chính tập trung tỉnh Bình 

Dương, Chung cư Bitexco, Sân bay quốc tế Phú Quốc,...

Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

1-2 Sinh viên  - Tham gia vào công việc/các dự án mà 

công ty triển khai

- Chuyên cần, ham học hỏi và cởi mở. Biết 

làm việc nhóm

- Có tinh thần cầu tiến

- Có khả năng dùng các chương trình bổ 

trợ thiết kế ( Sketch Up, AutoCad, Revit…)

Sinh viên kiến trúc thuộc 

chuyên ngành:

+ Kiến trúc sư công trình

+ Kiến trúc sư cảnh quan

+ Kiến trúc sư quy hoạch

+ Kiến trúc sư nội thất

Sketchup

Autocad

Revit

Photoshop

Tiếng Anh (cơ bản)

NKB Archi Vietnam

(Pháp)

*Năm thành lập: 2005

*NKB Archi hoạt động trong các lĩnh vực chuyên biệt: 

Thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, nội thất, kết cấu, tư vấn 

chiến lược,…

*Công trình tiêu biểu: PVI Tower, Tây Hồ Parkview, Công 

viên Trung tâm Tam Đảo, Doji Plaza,…

Quận Tây Hồ, Hà 

Nội

1-2 Sinh viên  - Tham gia vào các công việc/dự án công 

ty đang triển khai

Sinh viên kiến trúc thuộc 

chuyên ngành:

+ Kiến trúc sư công trình

+ Kiến trúc sư cảnh quan

+ Kiến trúc sư quy hoạch

+ Kiến trúc sư nội thất

Sketchup

Autocad

3ds Max

(Revit)

Photoshop

Tiếng Anh (cơ bản)

Tiếng Pháp (không bắt 

buộc)

Highend Architects

(Việt Nam)

*Năm thành lập: 2009

*Highend là công ty chuyên về các lĩnh vực: Thiết kế 

kiến trúc, Thiết kế & Trang trí nội thất, Thiết kế cảnh quan 

& đô thị, Thiết kế hệ thống Cơ - Điện, Thiết kế kết cấu 

công trình, Quản lý dự án, Tư vấn đầu thầu & Bất động 

sản...

*Công trình tiêu biểu: Khu dân cư công viên Yên Sở, 

L'Espace Hanoi, Khu Trung tâm thương mại Ánh sáng Đà 

Lạt, Golden Hill Building,...

Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

1-2 Sinh viên  - Tham gia vào các công việc/dự án công 

ty đang triển khai

- Ham học hỏi & nhiệt tình trong công việc

- Chấp hành nội quy làm việc của công ty

Sinh viên kiến trúc thuộc 

chuyên ngành:

+ Kiến trúc sư công trình

Autocad

3ds Max

Revit (+)

Archivina

(Việt Nam)

*Tiền thân là Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại Vinaconex-UPGC

*Archivina là công ty chuyên về các lĩnh vực: Tư vấn 

thiết kế, tư vấn đầu tư, quản lý dự án, tư vấn công nghệ 

xây dựng 

*Công trình tiêu biểu: Tại Việt Nam: T&T Tower, PV Oil 

Tower, Gem Hotel, Khu đô thị Đông Anh

Quận Hà Đông, Hà 

Nội

1-2 Sinh viên  - Thiết kế ý tưởng: thành thạo các phần 

mềm 3d : sketchup, 3ds max, revit, 

photoshop....

- Thiết kế triển khai: thành thạo các phần 

mềm: Autocad, revit

*Yêu cầu khác:

- Phải thực sự đam mê lĩnh vực Kiến trúc, có 

một chút hiểu biết hoặc tìm hiểu về lĩnh vực 

nhà cao tầng (khuyến khích)

- Ham học hỏi.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

Sinh viên kiến trúc thuộc 

chuyên ngành:

+ Kiến trúc sư công trình

+ Kiến trúc sư cảnh quan

+ Kiến trúc sư quy hoạch

+ Kiến trúc sư nội thất

Sketchup

Autocad

3ds Max

Revit

Photoshop

Cubic Architects

(Việt Nam)

*Năm thành lập: 2004

*Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế kiến trúc, Quy hoạch đô 

thị, Thiết kế Cấu trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế cảnh 

quan, Tư vấn đầu tư

*Công trình tiêu biểu: The Ann Hanoi Hotel, Riverside 

Garden, Rainbow Văn Quán, Rainbow Linh Đàm, Trường 

Tiểu học Dịch Vọng B,...

Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

1-2 Sinh viên  - Có khả năng diễn họa 3D tốt 

- Có trách nhiệm với công việc.

*Quyền lợi: 

- Được trả lương theo số giờ làm việc.

- Được tham gia vào các dự án đang triển 

khai.

- Được đào tạo thêm về các kỹ năng 

chuyên môn.

Sinh viên kiến trúc thuộc 

chuyên ngành:

+ Kiến trúc sư công trình

+ Kiến trúc sư cảnh quan

+ Kiến trúc sư quy hoạch

+ Kiến trúc sư nội thất

Sketchup

Autocad

3ds Max

Revit

Photoshop

REMUNERATION (Chế độ đãi ngộ) :

 - Bảo hiểm: Không có chế độ bảo hiểm. 

Sinh viên chịu mọi trách nhiệm về hoạt động và sự an toàn của cá nhân mình trong quá trình thực tập

 - Chế độ đãi ngộ khác:

*Điều kiện làm việc: Máy vi tính, chỗ ngồi làm việc... (tùy thuộc công ty)

*Lương & trợ cấp: Phụ thuộc vào đóng góp/kết quả làm việc của sinh viên cho công ty trong thời gian thực tập

Kỹ năng 

phần mềm

Kỹ năng 

ngôn ngữ
Yêu cầu công việc

                            Đề mục

Công ty
Giới thiệu sơ lược Địa điểm làm việc SL tuyển Mô tả công việc 


