
 

VỊ TRÍ THỰC TẬP CÁC CHUYÊN NGÀNH  

THUỘC KHOA TIẾNG ANH NĂM HỌC 2019-2020 

STT CHUYÊN NGÀNH VỊ TRÍ THỰC TẬP 
GHI 

CHÚ 

1 Giảng dạy tiếng Anh - Giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 

- Giáo viên các trung tâm ngoại ngữ 

- Nhân viên học vụ hỗ trợ thiết kế các chương trình đào tạo 

- Trợ giảng tại các trung tâm ngoại ngữ, trường học 

- Làm việc trong các công ty liên quan đến lĩnh vực quan hệ quốc tế và đối ngoại tại các 

doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế.  

 

2 Tiếng Anh thương mại - Các công việc liên quan đến lĩnh vực quan hệ quốc tế và đối ngoại tại các doanh nghiệp, 

các cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế.  

- Có thể đảm nhiệm các vị trí khác trong các phòng chức năng của các tổ chức, các công ty 

nước ngoài hay liên doanh với nước ngoài, các tổ chức, cơ quan có sử dụng tiếng Anh trong 

giao dịch, kinh doanh như: bán hàng, dịch vụ khách hàng, xuất nhập khẩu, marketing … 

- Nếu được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ sư phạm, SV cũng có thể đảm nhận công tác giảng 

dạy và nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp…  

 

3 Biên - Phiên dịch - Nhân viên dịch thuật tại các trung tâm/công ty dịch thuật 

- Nhân viên giao dịch khách hàng có yếu tố nước ngoài tại các công ty, doanh nghiệp 

- Nhân viên văn thư phụ trách biên phiên dịch tài liệu cho các công ty/ doanh nghiệp 

- Nhân viên tiếp tân tại các khách sạn/ nhà hàng có tiếp xúc với khách nước ngoài 

- Hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài 

- Nếu được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ sư phạm, SV cũng có thể đảm nhận công tác giảng 

dạy và nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp… 

 

 


