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Công ty TNHH Maruei Việt Nam Precision
(MVP) là DN chế xuất 100% vốn của Nhật Bản,
Công ty TNHH
Maruei Việt Nam
Precision

Công ty TNHH
POLYTEX FAR
EASTERN (VN)

chuyên gia công cơ khí chính xác các linh kiện xe
ô tô của các hãng xe nổi tiếng trên thế giới như:
Toyota, Honda, Mitsubishi, Chrysler …

Năm 2015 tập đoàn Far Eastern đầu tư dự án với
274 triệu USD trên diện tích gần 100 ha tại Khu
Công Nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương xây dựng
CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN
(VIỆT NAM). Đây là dự án lớn nhất từ trước đến
nay tại tỉnh Bình Dương và dự tính đi vào hoạt
động vào cuối năm 2016 ~ 2017.
Địa chỉ: Lô B_4B_CN và B_5B_CN, Đường DC,
KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất sợi (1311), Sản
xuất vải dệt (1329), Hoàn thiện sản phẩm dệt
(1313)

NGÀNH NGHỀ
TUYỂN DỤNG
Các ngành:
Cơ khí chế tạo
Cơ điện tử
Công nghệ tự động
Thiết kế máy
Kỹ thuật công nghiệp
Điện, Điện tử
Quản lý công nghiệp , Vật liệu
Hóa phân tích
Khoa học kỹ thuật hóa học
Khoa học ứng dụng
Kinh tế kỹ thuật...
Các ngành:
Công nghệ thông tin Công nghệ
Hóa học
Dệt Nhuộm
Quản trị nguồn nhân lực
Kinh tế
Điện Công nghiệp Quản lý Môi
trường
Ngoại Ngữ
Cơ khí chế tạo máy
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Công Ty
Cổ Phần Đầu Tư
Mặt Trời Việt

Vietsun Int Corp được thành lập từ năm 2007, là
một trong những công ty sản xuất kinh doanh xuất
khẩu ngành may mặc hình thức FOB
Lĩnh vực hoạt động: ngành may mặc xuất khẩu

Công ty TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM,
Phòng
A2-101

Công ty TNHH
YAZAKI EDS
Việt Nam

thành lập ngày 14/03/1995, là một trong những
công ty thành viên trong tập đoàn YAZAKI
Corp...
Lĩnh vực hoạt động: Các linh kiện cho hệ thống
dây dẫn điện xe ô tô: dây cáp điện cho xe ô tô

Kỹ sư các ngành:
Công nghệ may
Kế toán
Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư các ngành:
Cơ khí chế tạo máy
Cơ điện tử
CNKT ô tô
Điện
Điện tử
Điều khiển và tự động hóa
Môi trường.

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo

Việt Nam – Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
(SPVB) là liên minh giữa PepsiCo Inc và Suntory
Holdings Limited.

1&2

Công ty TNHH
Nước Giải Khát
Suntory PepsiCo
Việt Nam

Giám sát Sản xuất Tập sự
Bắt đầu từ năm 1991, SPVB là một trong những
Giám sát Kinh doanh Tập sự
công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nước
giải khát với danh mục các nhãn hiệu nổi tiếng
như Pepsi, 7Up, Revive, Mirinda, Aquafina, Sting,
Tropicana Twister, Moutain Dew, Oolong Tea
Plus, CC Lemon.
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3&4
Công ty TNHH
Hella Việt Nam

05&
06

Công ty
CP Jesco Asia

Tập đoàn Hella KGaA Hueck & Co. là một trong
50 nhà cung cấp phụ tùng xe hơi hàng đầu trên
toàn thế giới và là một trong 100 hãng công nghiệp
lớn nhất ở CHLB Đức. Với đội ngũ nhân viên hơn
30,000 người đang làm việc tại 100 địa điểm trên
toàn thế giới. Trong số này, có khoảng 5,800 kỹ
sư, kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực nghiên
cứu và phát triển.
Công ty TNHH Hella Việt Nam là doanh nghiệp
100% vốn đầu tư của tập đoàn Hella - CHLB Đức.
Công ty Hella Việt Nam được thành lập để mở ra
một hướng nhìn mới về thị trường Châu Á.
Lĩnh vực hoạt động: Phần mềm
Công ty cổ phần JESCO ASIA có tiền thân là
công ty TNHH JESCO SE Việt Nam – được thành
lập năm 2001, là một công ty con của JESCO
HOLDINGS Nhật Bản. Chúng tôi là một công ty
tư vấn thiết kế với đội ngũ kĩ sư chuyên nghiệp,
trụ sở chính đặt tại TPHCM, với mục tiêu không
những phát triển tại thị trường Việt Nam mà còn
tiến xa hơn tại thị trường Đông Nam Á.
Năm 2013 , CỔNG TY CP JESCO ASIA thuộc
tập đoàn JESCO GROUP và Công ty cổ phần cơ
điện HÒA BÌNH thuộc HOA BINH Corporation
đã sát nhập và thành lập Công ty JESCO HOA
BINH Engineering.
Địa chỉ: 60 Trường Sơn, P2, Quận Tân Bình,
TPHCM

Kỹ sư các ngành:
Công nghệ thông tin Điện tử
viễn thông Điện - Điện tử

Kỹ sư các ngành:
Điện
Cơ Khí
Nhiệt điện lạnh
Nhân viên văn phòng tiếng
Nhật
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HYUNDAI NGỌC AN (HNA) ra đời từ năm

07

Công ty Cổ Phần
Thương Mại
Dịch Vụ Ngọc An

08
Công ty CP
Ô Tô Đô Thành

1994. Với sự nỗ lực và không ngừng HNA đã
được sự tín nhiệm của tập đoàn HYUNDAI trở
thành: “Trạm ủy quyền chính thức bảo hành và
sửa chữa xe HYUNDAI” tại Việt Nam trực thuộc
HYUNDAI toàn cầu.
- Năm 2009 Ngọc An là một trong những Đại lý
đầu tiên đạt tiêu chuẩn 3S tại Việt Nam.
- Hiện nay, HNA đã có hệ thống Showroom và
dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế rộng khắp TP HCM

Kỹ sư các ngành:
Cơ khí động lực
Kỹ sư ô tô (kỹ thuật viên máy,
kỹ thuật viên đồng sơn);
Quản trị kinh Doanh (tư vấn
bán hàng)…

Công ty CP Ô tô Đô Thành là một công ty thành
viên của Tập đoàn Đô Thành (gồm Công ty CP
Chứng khoán BETA, Công ty CP đầu tư Quốc tế
C.S.Q, Công ty CP Bất động sản Đô Thành, Công
ty CP Xe máy Đô Thành và công ty CP Viễn Kỹ sư thiết kế: Tốt nghiệp
thông
Đô
Thành) chuyên nghành CN kỹ thuật ô
tô, Cơ khí động lực, sử dụng
thành thạo phần mềm kỹ thuật:
Công ty cổ phần Ô Tô Đô Thành là một trong autocad 2D-3D,solidworks (bắt
những công ty chuyên về nhập khẩu, lắp ráp và buộc)
phân phối các dòng xe tải, xe Bus, xe Ben...
thương hiệu HuynDai với trang thiết bị hiện đại và
dây chuyền công nghệ được chuyển giao từ
HYUNDAI Motor Hàn Quốc.

4

8A

Công ty CP
Ô Tô Âu Châu

9
Công ty G.A.
Consultants

10
Công ty Jabil
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

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

Công ty Cổ Phần G.A. Consultants được thành
lập năm 1995, với phương châm “RÚT NGẮN
KHOẢNG CÁCH GIỮA VIỆT NAM VÀ
NHẬT BẢN” . Từ 1996 đã liên kết với các trường
đại học Đào tạo tiếng Nhật và Văn Hóa Nhật Bản
với mục đích cung cấp những Kỹ Thuật Viên bậc
cao cho các Xí Nghiệp Nhật Bản
Địa chỉ VPĐD tại TP HCM : P.9 & P.10, Lầu 7,
33ter – 33bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp
HCM

Kỹ sư các ngành:
Thiết kế Cơ Khí, Gia Công Chế
Tạo,
Lập
trình
CAD/CAM/CNC, Điều khiển
tự động, Lập trình PLC,
Điện – Điện Tử, Lập trình C,
C++,
Điện Công Nghiệp, Công nghệ
thông tin, Xây dựng…

Jabil Việt Nam được thành lập từ năm 2007 với Kỹ sư bảo trì máy
nhà máy có diện tích 5 héc ta tại khu công nghệ Kỹ sư kiểm tra bo mạch
cao Q. 9.
Kỹ sư chất lượng
Kỹ sư cải tiến
Thành công của Jabil được dựa trên đội ngũ nhân Kỹ sư tự động hóa
viên tài năng, nhiệt huyết và luôn được trao quyền Quản lý sản xuất
quyết định.
Nhân viên thu mua
Nếu bạn mong muốn phát triển trong một môi Nhân viên kế hoạch
trường chuyên nghiệp, năng động, đa quốc gia với Nhân viên phân tích tồn kho
tiềm năng tăng trưởng mạnh thì Jabil là nơi dành Nhân viên kế toán
cho bạn.
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Công ty TNHH
Siemens

Công ty Cổ phần
Vĩnh Hoàn

Siemens có mặt tại Việt Nam từ năm 1979 với
việc cung cấp và lắp đặt hai tuốc bin hơi công
nghiệp cho Nhà máy Giấy Bãi Bằng. Việc thành
lập văn phòng đại diện vào năm 1993 và trở thành
công ty trách nhiệm hữu hạn vào năm 2002 là
những mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của
công ty tại Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua
Siemens đã tham gia thực hiện thành công hàng
loạt các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng.
Hiện nay, Siemens là công ty đứng đầu thị trường
và dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực
Nguồn điện , Quản lý Điện năng, Dịch vụ Nguồn
điện, Hệ thống Vận chuyển, Công nghệ Tòa nhà,
Nhà máy số, Công nghiệp Quy trình và Truyền
động, và Y tế.
Công ty CP Vĩnh Hoàn là công ty chuyên nuôi
trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra hàng đầu tại
Việt Nam. Công ty có một quy trình khép kín từ
khâu ươm giống, nuôi cá thịt đến chế biến và xuất
khẩu thành phẩm cá tra cho các thị trường xuất
khẩu.
Lĩnh vực hoạt động:
khẩu cá Basa

Chế biến thủy sản xuất

Kỹ sư /Chuyên viên
Điện - Điện tử,
Tự động hóa,
Thiết bị Y tế

Kỹ sư các ngành:
Công nghệ thực phẩm Điện
công nghiệp
Cơ khí chế tạo máy
Nhiệt lạnh.
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Công ty
TNHH Ê Su Hai

Công ty
TNHH Công nghiệp
DE LICACY
Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động:
- Đào tạo & Giáo dục (Phát triển kỹ năng &
Hướng nghiệp)
- Phái cử Thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản
- Đào tạo & Giới thiệu Kỹ sư & Thông dịch viên
làm việc tại Nhật Bản
- Tư vấn Du học
- Giới thiệu Việc làm trong nước (Công ty Nhật tại
Việt Nam)
- Tư vấn đầu tư xúc tiến thương mại Việt
Web: www.esuhai.com

Làm việc tại Nhật Bản
- Thực tập sinh: Cơ khí, xây
dựng, may, thực phẩm, thủy sản,
nông nghiệp, ép nhựa, kiểm tra
sản phẩm, điện tử,…
- Kỹ sư: Cơ khí máy, cơ điện tử,
tự động hoá, cơ khí ô tô, điện –
điện tử, xây dựng, kỹ thuật công
nghiệp…

Việc làm trong nước: Thông
dịch, quản lý nhà máy, bảo trì,
mua hàng...

Cán bộ quản lý thao tác
Viet Nam De Licacy Industrial Co.,LTD thành lập Cán bộ quản lý thiết bị, thí
ngày 17/10/2015 , là thành viên của công ty De nghiệm viên
Licacy Industrial Co.,LTD
Cán bộ quản lý thao tác cơ điện
Lĩnh vực hoạt động: Dệt may
Cán bộ xử lí nguồn nước thải
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương Kỹ sư Công nghệ thông tin,
Công nghệ May, Kế toán

Kỹ sư các ngành:
Công nghệ thông tin
Điện tử viễn thông
Điện- Điện tử
Tự động hóa
Cơ điện tử
Công ty TNHH
Cơ Khí
Điện tử SAMSUNG Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Điện Lạnh
HCMC CE Complex Complex (SEHC) có tổng vốn đầu tư trên 2 Điện Công Nghiệp
tỉ USD, với diện tích 110 ha và đã chính thức hoạt Quản lý Công Nghiệp.
động vào năm 2016.
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co.,
Ltd (SEHC) tập trung nghiên cứu, phát triển và sản
xuất các sản phẩm cao cấp như TV SUHD, TV
thông minh (Smart TV), TV LED và một số mặt
hàng điện tử gia dụng như Máy Lạnh, Máy Giặt,
Máy Hút Bụi,v..v…
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ABB (www.abb.com) là một trong những công ty
điện tự động hóa hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi
cung cấp các giải pháp an toàn và có hiệu suất
năng lượng cao trong truyền tải và phân phối điện
cũng như giúp tăng hiệu quả và năng suất trong
các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dân
dụng, đồng thời hạn chế đến mức tối thiểu tác hại
Công ty TNHH ABB đến môi trường.
Tập đoàn ABB hiện có khoảng 135,000 nhân viên
và có mặt trên 100 quốc gia khắp thế giới.

Công ty TNHH
Datalogic Việt Nam

Công ty TNHH
TM-DV Viễn thông
Thiên Tú

Datalogic Việt Nam được thành lập vào tháng
01/2009 với 100% vốn nước ngoài thuộc Tập đoàn
Datalogic S.p.A (Ý và Mỹ)
Công ty đặt tại Khu Công Nghệ Cao TPHCM với
quy mô 500 – 1000 nhân viên
Lĩnh vực tập trung: thiết kế và kiểm tra sản
phẩm, sản xuất và hỗ trợ sửa chữa.
Các loại sản phẩm: máy đọc mã vạch cầm tay,
máy quét để bàn cố định…
Địa chỉ: Lô I - 4b, Khu công nghệ cao, Q9,
TPHCM
Công ty TNHH TM-DV Viễn thông Thiên Tú
thành lập ngày 01/01/2000, trải qua hơn 15 năm
hoạt động Thiên Tú là một trong những Công ty
sản xuất lắp đặt, bảo dưỡng các trạm thu phát
sóng, hạ tầng mạng viễn thông và là nhà cung cấp
hàng đầu về dịch vụ Call Center

Kỹ sư các ngành:
Cơ khí
Cơ điện tử
Điện Công Nghiệp
Hệ Thống Điện
Thiết Bị Điện
Tự động hóa, tự động hóa xí
nghiệp.

Tuyển dụng kỹ sư ngành:
Công nghệ thông tin
Điện- điện tử
Cơ điện tử
Quản lý công nghiệp

Cơ hội thực tập: SV năm 4
ngành điện- điện tử, cơ khí, cơđiện tử, khoa học máy tính,
CNTT, tài chính kế toán, QTKD,
quản lý công nghiệp

Kỹ sư các ngành:
Công nghệ thông tin
Điện tử viễn thông
Điện – Điện tử
Quản Trị Kinh Doanh
Kế toán
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Công ty Cổ phần
Chăn nuôi C.P.
Việt Nam

Công ty
TNHHNestlé
Việt Nam

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam là một
thành viên của tập đoàn C.P. Thái Lan, được cấp
giấy phép số 545 A/GP năm 1993 đầu tư vào Việt
Nam theo hình thức 100% vốn nước ngoài.
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Hạt giống, thức
ăn chăn nuôi và thủy sản; các loại con giống về:
heo, gà, vịt và tôm; thiết bị chăn nuôi và thủy sản;
chế biến và phân phối thực phẩm.

Kỹ sư các ngành:
Công Nghệ Thông Tin
Điện
Cơ Khí
Quản Trị Kinh Doanh
Kế Toán

Nestlé được thành lập từ 1866 bởi Henri Nestlé có
trụ sở chính tại Vevey-Thụy Sĩ.
Nestlé được biết đến là công ty hàng đầu thế giới
về dinh dưỡng, sức khỏe và sống vui khỏe với hơn
333.000 nhân viên, 447 nhà máy thuộc 86 quốc gia
trên toàn cầu.

Kỹ sư các ngành:
Cơ khí
Cơ điện tử
Điện công nghiệp
Tự động hóa
Hóa
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh Thực và các ngành kỹ thuật có liên
phẩm và Đồ Uống
quan.
Web: www.nestle.com.vn
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