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Lời đầu công ty TNHH VINATECH VINA gửi lời chào và cảm ơn sự hợp tác 

đến Quý trường Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội; Chúc Quý trường luôn phát 

triển và đồng hành cùng doanh nghiệp; 

Căn cứ vào nhu cầu phát triển của công ty TNHH VINATECH Vina giai đoạn 2022 

đến 2050; 

Căn cứ vào nhu cầu phát triển của công ty và nhu cầu bồi dưỡng và tuyển dụng “Tài 

năng kỹ thuật” và “ Cán bộ nguồn” dành cho sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp 

Hà Nội; 

Công ty TNHH Vinatech Vina xin gửi tới Quý nhà trường thông tin lịch trình của đợt 

tuyển dụng chương trình “Tài năng kỹ thuật”&  “ Cán bộ nguồn”  năm 2022 như sau: 

 

1. Về chương trình học bổng “Cán bộ nguồn” 

1.1 Đối tượng: Sinh viên đang theo học kỳ I năm 3 hệ đại học các chuyên ngành CNKT 

cơ điện tử, CNKT cơ khí, CNKT điện, điện tử, CNKT điều khiển và tự động hóa, 

Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, CNKT hóa học, Kế toán, Kiểm toán, Quản 

trị kinh doanh có điểm trung bình tích lũy từ 3.0 điểm trở lên. 

1.2 Học bổng: Công ty sẽ tài trợ học phí từ học kỳ I năm 3 đến hết học kỳ II năm 4. Được 

tặng bộ sách Tiếng Hàn/ Tiếng Anh và tài trợ chi phí thi chứng chỉ tiếng liên quan. 

1.3 Điều kiện: 

✓ Sinh viên có điểm trung bình tích lũy học kỳ từ 3.0 điểm trở lên, vượt qua vòng phỏng 

vấn và tiếp tục duy trì điểm số 2.8 trở lên ở các kỳ tiếp theo. 

✓ Tự bản thân trau dồi kỹ năng ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn. Kết thúc học kỳ 2 

của năm 4 đạt chứng chỉ Toeic 650 điểm trở lên hoặc Tiếng Hàn Topik 3 trở lên. 

✓ Thực tập theo chương trình thực tập của công ty và cam kết làm việc tại công ty sau khi 

tốt nghiệp với thời gian bằng với thời gian công ty trao học bổng. (Thực tập có nhận 

lương). 

✓ Hoàn lại học bổng nếu từ bỏ hoặc nghỉ việc giữa chừng. 

✓ Vị trí việc làm dự kiến và mức lương cơ bản của vị trí: Nhân viên bộ phận Kế toán, mua 

hàng, xuất nhập khẩu, hỗ trợ quản lý, Nhân viên sản xuất, Nhân viên kỹ thuật, Nhân 

viên kỹ thuật sản phẩm, Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm... Lương cơ bản 

phụ thuộc vào thang bảng lương công ty xây dựng hàng năm. Mức lương khởi điểm 

năm 2022: ~ 12 – 15 triệu/01 tháng. 



    1.4 Lịch trình tuyển chọn: 

✓ Ngày 01/11/2022~ 08/11/2022: Nhận hồ sơ ứng tuyển. 

✓ Ngày 08/11/2022: Hội thảo về chương trình học bổng và phỏng vấn vòng 1. 

✓ Ngày 11/11/2022: Phỏng vấn vòng 2 và tham quan thực tế tại công ty (Công ty sẽ bố trí 

xe đón sinh viên từ trường, cụ thể sẽ thông báo đến SV sau). 

✓ Ngày 18/11/2022: Thông báo kết quả phỏng vấn học bổng. 

✓ Ngày 25/11/2022: Trao học bổng cho sinh viên (tại công ty). 

 

2. Về chương trình học bổng “Tài năng kỹ thuật” 

2.1 Đối tượng: Sinh viên đang theo học kỳ 3 hệ cao đẳng các chuyên ngành Cơ khí, 

Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp có điểm Trung 

bình học kỳ trước đạt từ 7,5 điểm trở lên. 

2.2 Học bổng: Công ty sẽ tài trợ học phí từ kỳ học thứ 3 đến hết kỳ học thứ 5 . Được 

tặng bộ sách Tiếng Hàn/ Tiếng Anh và tài trợ chi phí thi chứng chỉ tiếng liên quan. 

2.3 Điều kiện: 

✓ Sinh viên có điểm trung bình học kỳ từ 7,5 điểm trở lên, vượt qua vòng phỏng vấn và 

tiếp tục duy trì điểm số 7,0 trở lên ở các kỳ tiếp theo. 

✓ Tự bản thân trau dồi kỹ năng ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn. Kết thúc học kỳ 5 

đạt chứng chỉ Toeic 450 điểm trở lên hoặc Tiếng Hàn Topik 2 trở lên. 

✓ Thực tập theo chương trình thực tập của công ty và cam kết làm việc tại công ty sau khi 

tốt nghiệp với thời gian bằng với thời gian công ty trao học bổng. (Thực tập có nhận 

lương). 

✓ Hoàn lại học bổng nếu từ bỏ hoặc nghỉ việc giữa chừng. 

✓ Vị trí việc làm dự kiến và mức lương cơ bản của vị trí: Kỹ thuật đứng máy, Nhân viên 

sản xuất, Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên kỹ thuật sản phẩm... Lương cơ bản phụ thuộc 

vào thang bảng lương công ty xây dựng hàng năm. Mức lương khởi điểm năm 2022: ~ 

10 – 12 triệu/01 tháng. 

Bằng công văn này rất mong sự hợp tác và giúp đỡ của Nhà trường Đại Học Công 

Nghiệp Hà Nội. Công ty TNHH VINATECH Vina sẽ song hành cùng Quý trường để 

triển khai các chương trình hợp tác tiếp theo. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

• Tham gia Hội thảo giới thiệu chương trình và phỏng vấn trực tiếp vòng 1, 

cụ thể: 

+ Thời gian: 08:30, thứ 3, 08/11/2022 

+ Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A3 

• SV đăng ký tham gia Hội thảo và phỏng vấn theo đường link sau: 

https://bit.ly/HOCBONG-VINATECH-1122 

+ Hạn đăng ký: 15:00, thứ 2 ngày 07/11/2022 

https://bit.ly/HOCBONG-VINATECH-1122

