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Công ty TNHH
Bosch Việt Nam

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

NGÀNH NGHỀ
TUYỂN DỤNG

Tập đoàn Bosch là nhà cung cấp dịch vụ và công
nghệ hàng đầu thế giới, hoạt động trong 4 lĩnh vực
kinh doanh bao gồm: Giải pháp Mobility, Kỹ thuật
Công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Kỹ thuật Xây dựng và
Kỹ sư các ngành:
Năng lượng.
Cơ khí chế tạo máy
Công ty TNHH Bosch Việt Nam tại Đồng Nai (KCN Cơ điện tử
Long Thành) là nhà máy công nghệ cao đầu tiên của Điện - điện tử
Tập đoàn Bosch tại Việt Nam cũng như ở khu vực Tự động hóa
Đông Nam Á. Nhà máy Bosch sản xuất dây đai Quản lý hệ thống công nghiệp.
truyền lực biến đổi liên tục (CVT Pushbelt) dùng
trong hộp số tự động dành cho ô tô và được xuất
khẩu 100%.

Phòng
A2-101

Công ty
Cổ phần
Dịch vụ
Hợp tác
Quốc tế

Lĩnh vực hoạt động: Chuyên hoạt động về lĩnh vực
đưa người Việt Nam sang Nhật học tập và làm việc HSSV đã tốt nghiệp Đại
với tư cách Thực Tập Kỹ Thuật và Kỹ Sư
Địa chỉ: số 13, đường Sông Đáy, phường 2, quận
Tân Bình, HCM

học,
Cao đẳng, TCCN tất cả
các ngành
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Công ty TNHH Nhật Huy Khang được thành lập Kỹ sư các ngành:
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Công ty TNHH
Nhật Huy Khang

Công ty TNHH
SX-TM Cát Thái

Công ty TNHH
Thiết kế Renesas
Việt Nam

ngày 02/02/2010, là công ty chuyên về lĩnh vực phái
Cơ khí động lực
cử thực tập sinh và kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản
Cơ khí ô tô
Lĩnh vực hoạt động: Phái cử thực tập sinh và kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Cơ điện tử…
đi làm việc tại Nhật Bản

Kỹ sư Thiết kế, Lập trình bằng
Công ty TNHH SX-TM Cát Thái được thành lập từ ProEngineer/Creo;
năm 1999, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực công Kỹ sư điện tử/Tự động hóa;
nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.
Kỹ thuật viên CNC;
CATHACO được coi là một trong những nhà sản Kỹ thuật viên nguội;
xuất tốt nhất với khả năng sản xuất các chi tiết, linh Kỹ thuật viên sản xuất.
kiện nhựa, khuôn mẫu phức tạp có độ chính xác và Nhân viên văn phòng (sử dụng
được Tiếng Anh hoặc Tiếng
chất lượng cao.
Nhật)
Renesas Design Vietnam Co., Ltd (RVC), thành lập
ngày 5/10/2004, là một trong những công ty thành Kỹ sư thiết kế phần cứng và
viên trong tập đoàn Renesas Electronics Corp.
Là một công ty thiết kế phần cứng, RVC đã nghiên
cứu, thiết kế các hệ thống vi mạch tích hợp (SoC)
dùng cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, và
hệ thống giải trí trên xe hơi. RVC cũng cung cấp các
giải pháp phần mềm tối ưu cho hệ thống giải trí trên
xe hơi,xử lý đồ họa, hình ảnh, âm thanh, hệ thống
định vị, hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) trên nhiều hệ
điều hành khác nhau: FreeRTOS, Android, Linux,
INTEGRITY, QNX,…

kỹ sư thiết kế phần mềm:
sinh viên tốt nghiệp
chuyên ngành
Điện, điện tử
Điện tử viễn thông
Công nghệ thông tin
Toán
Vật lý
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Công ty CP SX-DV
Công Nghệ Bán Dẫn
Toàn Cầu Việt Nam

Công ty TNHH
ON Semiconductor
Vietnam

Kỹ Thuật Viên/ Kỹ Sư ngành:
Điện - Điện tử
Cơ khí chế tạo
Cơ điện tử
Điện tử tự động
Tự động hóa…

ON Semiconductor Vietnam (OSV) thuộc tập đoàn
ON Semiconductor, Mỹ chuyên sản xuất các linh
kiện bán dẫn lớn nhất thế giới với 24,000 nhân viên
trên toàn cầu

Kỹ sư các ngành:
Điện tử
Cơ điện tử
Cơ khí.

Computer Sciences Corporation Việt Nam
Co., Ltd (CSC), thành lập vào năm 1995, là một
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Công ty TNHH CSC
Việt Nam
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GES là công ty trụ sở tại Mỹ được thành lập vào năm
2006. Hoạt động của chúng tôi bao gồm thiết kế, sản
xuất, sửa chữa,nâng cấp, thử nghiệm, và dịch vụ
khách hàng về các thiết bị trong ngành công nghệ
bán dẫn.

Công ty TNHH
Robert Bosch
Engineering &
Business Solutions
Việt Nam (RBVH)

trong những công ty tiên phong trong ngành CNTT Kỹ sư Công nghệ thông tin
chuyên cung cấp các dịch vụ ứng dụng, tư vấn và
triển khai SAP ERP và các dịch vụ CNTT.
Công ty TNHH Robert Bosch Engineering &
Business Solutions Việt Nam (RBVH) được thành
lập tại TP.HCM, Việt Nam từ tháng 10 năm 2010 và
do công ty Robert Bosch GmbH đầu tư 100% vốn.
Công ty chuyên cung cấp các giải pháp thông minh
trong phần mềm nhúng và thiết kế phần cứng từ khâu
đầu cho đến khâu cuối, công nghệ thông tin trong
kinh doanh, và các dịch vụ sử dụng công nghệ thông
tin.
Với hơn 1000 nhân viên, đây là trung tâm nghiên cứu
và phát triển phần mềm lớn nhất của Bosch tại Đông
Nam Á.

Kỹ sư phát triển phần mềm nhúng
Kỹ sư phát triển/ thiết kế phần cứng
điện tử.
Kỹ sư lập trình Java; .Net
Kỹ sư tư vấn hệ thống SAP
Kỹ sư lập trình SAP – ABAP
Thiết kế lập trình RLT/VHDL, Thiết
kế giao diện PCB
Kỹ sư lập trình phần mềm điện thoại:
Android, iOS, Window Phone
Nhân viên tài chính và kế toan; mua
hàng; quản lý nội dung; dịch thuật …
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Công ty CP
Ô Tô Âu Châu

Công ty TNHH Cargill
Việt Nam

Công ty TNHH
FrieslandCampina
Việt Nam

Euro Auto Corp. được thành lập tháng 11/2006, là
nhà nhập khẩu ô tô chính thức tại Việt Nam với 2
nhãn hàng chính là BMW và MINI. Văn phòng chính
tại Tp. HCM và chi nhánh Hà Nội. Trực thuộc nhà
đầu tư Tập Đoàn Sime Darby đa ngành nghề, đa
quốc gia (trên 20 quốc gia) với trên 100.000 nhân
viên toàn cầu
Cargill, tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực
nông nghiệp, thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và
dịch vụ tài chính.
Cargill Việt Nam ra đời vào năm 1995 và hiện đang
là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
và nuôi trồng thủy sản.
Cargill hiện có 10 nhà máy trên toàn quốc. Trong ba
năm liên tiếp 2013- 2014- 2015, Cargill đạt danh
hiệu công ty có môi trường làm việc tốt nhất trong
ngành Nông- Lâm- Ngư Nghiệp.
FrieslandCampina Việt Nam là công ty liên
doanh được thành lập từ năm 1995 tại Việt Nam
giữa Tổng công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình
Dương – TNHH MTV (Protrade) và Royal
FrieslandCampina – tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà
Lan với hơn 140 năm kinh nghiệm hoạt động trên
toàn thế giới.
FrieslandCampina Việt Nam có 18 năm hoạt động tại
Việt Nam, cung cấp mỗi năm trên 1,5 tỷ khẩu phần
sữa chất lượng cao với nhiều nhãn hàng nổi tiếng
được ưa chuộng tại Việt Nam như Cô Gái Hà Lan
(Dutch Lady), YoMost, Friso, Fristi…

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Ô Tô
Kỹ Thuật viên Đồng Sơn
Đại Diện Kinh Doanh bán xe ô
tô

Kỹ sư tài năng (Operation
Trainee)
Kỹ sư vận hành (Operator)
Kỹ sư bảo trì (Maintenance
Staff)

Kỹ sư các ngành:
Cơ khí
Cơ điện tử
Điện - Điện tử
Điện công nghiệp
Tự động hóa
Điện lạnh
Hóa thực phẩm
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Công ty TNHH
Camso Việt Nam

Tập đoàn Camso, chuyên thiết kế và sản xuất sản
phẩm bánh xe (lốp xe) đặc chủng, có mặt tại 27 quốc
gia trên thế giới với hơn 7,500 nhân viên, tập trung
Nhân Viên Tập Sự Khối Sản
chính yếu ở khu vực Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.
Xuất: chuyên ngành:
Cơ khí
Công ty Camso Việt Nam chuyên cung cấp thiết kế ,
Điện-điện tử
sản xuất và phân phối lốp xe chuyên dụng, bánh xích
Hóa học
cao su, hệ thống khung gầm để phục vụ cho các
ngành công nghiệp xử lý vật liệu, xây dựng, nông
nghiệp, thể thao mạo hiểm và quốc phòng.

Công ty TNHH II-VI VIETNAM là công ty 100%
vốn nước ngoài thuộc Tập đoàn II-VI (Mỹ) đứng
hàng đầu thế giới trong công nghệ kỹ thuật cao. Sản
xuất kính quang học, kính hồng ngoại và sản phẩm
nhiệt địện kỹ thuật cao.
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Công ty TNHH
II-VI Việt Nam
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Công ty TNHH
SAITEX
INTERNATIONAL
Đồng Nai (VN)

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL Đồng
Nai (VN) là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
chuyên sản xuất hàng may mặc denim xuất khẩu
sang thị trường Mỹ và châu Âu.
Công ty thành lập vào năm 2002 và đã mở rộng quy
mô sản xuất nhanh chóng với 04 nhà máy đặt tại Khu
công nghiệp AMATA tỉnh Đồng Nai.

- Kỹ Sư Quy Trình (Process
Engineer): Cơ Khí
- Trợ Lý Phòng Lab: Điện Điện Tử
- Trợ Lý Phòng Thiết Kế:
Autocad, Solidworks

Các ngành:
Công nghệ may
Thiết kế thời trang
Điện công nghiệp
Công nghệ điện tự động
Công nghệ tự động
Cơ điện tử
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CÔNG TY
SẢN PHẨM MÁY TÍNH
FUJITSU VIỆT NAM,
TNHH.

CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU
VIỆT
NAM,
TNHH.
Số 31, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2,
Tỉnh Đồng Nai
Kỹ sư các ngành:
Nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao, Điện tử
chuyên:
Cơ khí
Hóa học
- Thiết kế bảng mạch in điện tử (PCB design)
- Sản suất đế bảng mạch in điện tử (PWB)
- Lắp ráp bảng mạch in điện tử (PCBA)

Axon Active Vietnam Co., Ltd, thành lập ngày
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Công ty TNHH
Axon Active Việt Nam

16/12/2009, là công ty phát triển phần mềm Thụy Sĩ,
có 2 chi nhánh tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Kỹ sư Công nghệ thông tin

Công ty eSilicon là công ty chuyên về nghiên cứu,
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Công ty TNHH
eSilicon Việt Nam

thiết kế các vi mạch điện tử và phát triển các phần
mềm hỗ trợ cho quá trình thiết kế vi mạch điện tử
(chip), tối ưu hóa thiết kế theo yêu cầu của khách
hàng đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách
hàng trong quy trình sản xuất, kiểm thử để đạt được
hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất.

Kỹ sư thiết kế Chip: Thiết kế
Mạch tích hợp, Thiết kế
Layout, Thiết kế Vật lý, Thiết
kế Web dùng ngôn ngữ PHP,
Thiết kế CAD
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Công ty CP Sản xuất
nhựa Duy Tân
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Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân chuyên
sản xuất nhựa gia dụng bao bì thực phẩm, bao bì mỹ
phẩm hiện đang được người tiêu dùng trong nước
yêu chuộng, tự hào Thương hiệu Quốc gia; liên tục
19 năm liền được người tiêu dùng bình chọn “ Hàng
Việt Nam chất lượng cao” cùng nhiều giải thưởng
danh giá khác, và được xuất đi nhiều thị trường trên
thế giới như: Mỹ, Úc, Nhật,… với triển vọng ngày
càng lớn.

Công ty TNHH Avery Dennison RBIS Việt Nam là
thành viên tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ, công
ty Avery Dennison RBIS Việt Nam chuyên sản xuất
Công ty TNHH Avery và cung cấp các loại nhãn mác (nhãn giấy in, nhãn
Dennison RBIS Việt vải in, nhãn dệt, nhãn chuyển nhiệt) cho các khách
hàng nổi tiếng trong các ngành bán lẻ, thời trang,
Nam
may mặc, giày da.

Công ty TNHH
Fashion Garments 2

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học
chính qui chuyên ngành
Cơ khí chế tạo máy
Công Nghệ In
Cơ Điện Tử
Quản Lý Công Nghiệp

Kỹ sư các ngành:
Công nghệ In
Thiết kế - chế bản
Kỹ sư Quản lý Công nghiệp
Kỹ sư Điện – Điện tử
Kỹ sư cơ khí..

Công ty TNHH Fashion Garments 2 (FGL), là công
ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn
Hirdaramani Group được thành lập năm 1994 tại tỉnh
Đồng Nai, với hơn 8500 lao động.
Công nghệ May,
Văn phòng chính đặt tại KCN Biên Hòa 1. Hiện tại Thiết kế thời trang
Công ty có 5 nhà máy sản xuất tọa lạc tại KCN Biên
Hòa I, KCN Biên Hòa II, huyện Tân Phú và huyện
Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai, tỉnh Quảng Nam.
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Công ty TNHH
Xi măng Holcim
Việt Nam
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Trải đều khắp 90 quốc gia và tập trung vào ngành
công nghiệp sản xuất xi măng và bê tông, Lafarge
Holcim là tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành
công nghiệp vật liệu xây dựng. Với đội ngũ nhân
viên lên đến 115,000, Lafarge Holcim cung cấp các
sản phẩm tối ưu giá trị, dịch vụ cải tiến và các giải
pháp toàn diện từ công trình nhà riêng đến các dự án
quy mô lớn. Tập đoàn chúng tôi cam kết cung cấp
các giải pháp bền vững cho việc xây dựng cơ sở hạ
tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu
cầu đô thị hóa ngày càng tăng.
Holcim Việt Nam là một thành viên của tập đoàn
Lafarge Holcim. Hiện nay, Holcim có khoảng 1.300
nhân viên đang làm việc tại 6 cơ sở, bao gồm trụ sở
chính, tọa lạc tại tòa nhà Continental Tower và 5 nhà
máy khác ở Hòn Chông, Cát Lái, Thị Vải, Hiệp
Phước và Nhơn Trạch.

For Technical background:
Junior Engineer Trainee (JET)
For
Non
Technical
background:
Graduate
Development Program (GDP)

Công ty TNHH Huhtamaki (Việt Nam) quốc tịch
Phần Lan với diện tích 20,000 m2, thành lập ngày
08/ 05/2004. Với những thiết bị hiện đại nhất được
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Công ty TNHH
Huhtamaki
Việt Nam

Kỹ sư các ngành:

lắp đặt tại Việt Nam, Huhtamaki có thể cung cấp bao Công nghệ In
bì mềm phức hợp với chất lượng cao cho các ngành Tiếng Anh hoặc Quản trị Kinh
doanh
hàng: Thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm đông Hóa hữu Cơ hoặc Polymer
lạnh), Dược phẩm, Nông dược, Mỹ phẩm, Tiêu dùng
và rất nhiều ngành hàng khác.

8

