
 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN TẠI 

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
 
 

 
Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các nhà máy tại Bắc Ninh, Samsung Việt Nam phối 

hợp với trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình tuyển dụng Kỹ Thuật Viên dành cho 

sinh viên hệ cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật của trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. 

 

 Đối tượng: 

 Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng năm 2019 hoặc sinh viên năm cuối các chuyên ngành kỹ thuật 

(Điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa, công nghệ ô tô, CNTT…) sẽ có bằng trước 31.12.2020. 

 

 Mô tả công việc: 
 

 Tham gia các chương trình đào tạo kỹ thuật cơ bản - nâng cao tại Công ty (Điện khí nén, Cơ khí, 

PLC Mitsubishi, Robot ABB, Nachi, Vision COGNEX, C++/C#...). 

 Thực hành thực tế tại các Máy CNC, Máy phay, Máy tiện, Máy kiểm tra, Hệ thống quản lý sản xuất 

và nhiều thiết bị tự động hóa khác. 

 Vận hành, lắp đặt bảo trì bảo dưỡng thiết bị và quản lý dây chuyền sản xuất. 
 

 Chế độ lương thưởng, phúc lợi: 
 

 Thu nhập lên tới 12,000,000 VNĐ/ tháng. 

 Thưởng Tết, thưởng năng suất PI và thưởng các ngày lễ trong năm. 

 Hỗ trợ bưa ăn, xe bus đưa đón, kí túc xá cùng hệ thống tiện lợi ngay trong Công ty. 
 

 Thông tin chi tiết: 
 

 Thời gian nhận đăng ký: 20.02.2020 ~ 28.02.2020 

 Lịch thi tuyển dự kiến: Công ty sẽ thông báo qua tin nhắn 

 Lịch phỏng vấn: Thứ 2, 02.03.2020 

 Lịch đi làm dự kiến: Thứ 4, 04.03.2020 

 Cách đăng ký thi tuyển: Đăng ký Online thông qua kênh đăng ký của nhà trường 

 
 Mọi thắc mắc Ứng viên vui lòng liên hệ: 

        Thầy Tuấn Anh: tuananh2204@gmail.com – 0989.666.078 
 

Anh Hà Quang Vũ: ha.quangvu@samsung.com – 0917.997.874 
 

 
 

Trân trọng thông báo! 
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