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Hội Đồng Cảng cung cấp chương trình thực tập bậc trung 
học phổ thông trong suốt cả năm. Hàng quý, chúng tôi 
tiếp nhận ít nhất 25 sinh viên quan tâm đến các ngành 
Hàng Không, Hàng Hải, Môi Trường Bền Vững hoặc Kinh 
Doanh Xây Dựng. Chúng tôi tổ chức chương trình Mùa 
Xuân cho những thanh thiếu niên quan tâm đến ngành 
môi trường bền vững. Trong chương trình Mùa Hè, 
chúng tôi tiếp nhận trên 30 thực tập sinh tham gia một 
số ngành Hàng Không khác nhau. Trong chương trình 
Mùa Thu và Mùa Đông, học sinh có thể tìm hiểu mọi điều 
về ngành Hàng Hải hoặc Kinh Doanh Xây Dựng. Trong tất 
cả các chương trình thực tập của chúng tôi, thanh thiếu 
niên được tìm hiểu về các ngành liên quan đến Hội Đồng 
Cảng và thu nhận được kinh nghiệm làm việc thực tế, các 
kỹ năng quản lý dự án, diễn thuyết trước công chúng và 
phát triển đội ngũ. 

 

Hội Đồng Cảng cung cấp các cơ hội thực tập sau bậc 
trung học phổ thông hiếm có trong suốt cả năm, được 
thiết kế nhằm tuyển chọn chuyên dụng thông qua mối 
quan hệ với các cơ sở đào tạo sau bậc trung học phổ 
thông như các trường dạy nghề hoặc chương trình cấp 
văn bằng. 

 

Hội Đồng Cảng cung cấp chương trình thực tập bậc đại 
học và sau đại học trong suốt cả năm. Những chương 

trình thực tập này cho phép học sinh làm việc trong lĩnh 
vực phù hợp với chương trình học cũng như các mục tiêu 
nghề nghiệp của họ. Hội Đồng Cảng cung cấp cơ hội thực 
tập tại nhiều bộ phận thuộc Hội Đồng Cảng như kế toán, 
kỹ thuật, quản lý xây dựng, quản lý dự án, vận hành sân 
bay, pháp lý, nhân sự, môi trường và nhiều ngành khác. 

 
 

Cứ sáu tháng một lần, Hội Đồng Cảng thuê tuyển một 
nhóm nhỏ cựu chiến binh mới xuất ngũ hoặc đã nghỉ 
hưu. Trong sáu tháng tập sự có lương này, các cựu chiến 
binh có cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc dân 
sự và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các 
cựu chiến binh tập sự này làm việc với một người cố vấn 
hoặc tổ công tác để hỗ trợ định hướng cho họ trong việc 
lập mục tiêu nghề nghiệp. Họ sẽ được hỗ trợ để xác định 
các kỹ năng có thể chuyển đổi, học cách viết sơ yếu lý lịch 
và cải thiện các kỹ năng phỏng vấn. 

Chi Tiết và Khả Năng Đủ Điều Kiện 

Để biết thêm chi tiết về các cơ hội thực tập và tập sự của 
Hội Đồng Cảng Seattle, kèm theo yêu cầu về khả năng đủ 
điều kiện cho từng chương trình cụ thể, vui lòng truy cập 
portseattle.org/careers. 

Tất cả các chương trình thực tập và tập sự đều có 
trả lương 

Tất cả những người tham gia các chương trình thực tập 
và tập sự của chúng tôi đều được trả lương, và nhiều 
người còn nhận được tín chỉ. Hãy gửi email đến 
Internships@portseattle.org để biết thêm thông tin. 

THỰC TẬP BẬC TRUNG HỌC 
PHỔ  THÔNG 

THỰC TẬP SAU BẬC TRUNG 
HỌC PHỔ  THÔNG 

THỰC TẬP BẬC ĐẠI HỌC VÀ 
SAU ĐẠI HỌC 
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