DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2022
Vị trí
gian
hàng

Tên Doanh nghiệp/ Đơn vị

Lĩnh vực hoạt động

Vị trí tuyển dụng

Sinh viên
Khoa/Trường/Trung tâm

Trình độ

Số lượng
tuyển

Phòng
phỏng vấn

1

Công ty TNHH LG Display Việt
Nam Hải Phòng

Sản xuất module Oled TV và
Poled di động

- Kỹ sư Nghiên cứu phát triển
- Kỹ sư Sản xuất
- Kỹ sư Máy - Thiết bị
- Kỹ sư Quản lý chất lượng

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử

- Đại học

400

Phòng 406
nhà A9

2

Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy Ô tô Goshi Thăng Long

Sản xuất phụ tùng xe gắn máy

- Nhân viên phòng tổng hợp
- Nhân viên phòng Quản lý sản xuất
- Nhân viên phòng KT-BD

- Khoa Cơ khí, Điện
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Khoa Hóa

- Đại học

6

Phòng 610
nhà A7

3

Công ty CP Cơ điện Thủy lực và
Thương mại

Chế tạo thiết bị cơ khí, thủy lực
và hệ thống điện phục vụ cho
ngành công nghiệp đóng tàu và
các ngành công nghiệp khác

- Kỹ thuật viên
- Nhân viên Kinh doanh
- Nhân viên Vận hành máy

- Khoa Cơ khí
- Trung tâm Cơ khí, Trung tâm Việt Nhật
- Khoa Quản lý kinh doanh

- Đại học, Cao đẳng

9

Phòng 401
nhà A8

- Đại học, Cao đẳng

27

- Khoa Cơ khí
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

67

Phòng 306
nhà A9

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ Ô tô
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

22

Phòng 604
nhà A10

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Hóa

- Đại học

3

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Khoa Ô Tô
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

27

Phòng 404
nhà A8

- Khoa Điện
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học

8

Phòng 512
nhà A10

- Nhân viên sản xuất

- Khoa Cơ khí
- Trung tâm Cơ khí

- Đại học, Cao đẳng

9

Phòng 704
nhà A10

- Cán bộ kỹ thuật thí nghiệm
- Kỹ sư vận hành trung tâm điều khiển xa (OCC)

- Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

9

- Kỹ thuật viên
- Nhân viên IT
- Nhân viên kinh doanh phân phối
- Thực tập sinh Marketing
- Thực tập sinh Nhân sự

- Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

7

- Nhân viên marketing
- Nhân viên kỹ thuật lắp cổng tự động
- Kỹ thuật quản lý công trình
- Thợ thi công điện

- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử

- Đại học, Cao đẳng

8

- Khoa Cơ khí, Điện, Ô Tô
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)
- Trung tâm Việt Nhật
- Trung tâm Cơ khí

- Đại học, Cao đẳng

14

Phòng 607
nhà A9

- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Du lịch)

- Đại học

3

Phòng 503
nhà A8

- Khoa Ô tô
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Du lịch)

- Đại học, Cao đẳng

21

4

Công ty TNHH Sản Phẩm Ricoh
Imaging (Việt Nam)

Sản xuất và lắp rắp linh kiện ống
kính máy ảnh

5

Công ty TNHH Cơ khí HTMP Việt
Nam

Sản xuất khuôn mẫu và gia công
cơ khí

6

Công ty TNHH Công nghệ Máy
văn phòng Kyocera Việt Nam

Sản xuất, lắp ráp các loại máy
móc và thiết bị văn phòng như
máy in, máy photocopy, máy in
đa chức năng,….

7

Công ty TNHH Daiwa Plastics
Thăng Long

Sản xuất các chi tiết nhựa

8

Công ty CP Phương tiện Điện
thông minh Selex

Xe điện thông minh và đưa năng
lượng sạch vào giao thông

9

Công Ty TNHH Nước giải khát
Coca-Cola Việt Nam

Sản xuất đồ uống không cồn,
nước khoáng

Công ty TNHH Sawada Precision
Việt Nhật

Sản xuất, gia công, lắp ráp các
sản phẩm, linh kiện, bộ phận cơ
khí chính xác

10
11

12

13

Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị
điện. Bảo dưỡng định kỳ các nhà
Công ty CP Thí nghiệm Điện ETIK máy điện và năng lượng tái tạo.
Cung cấp, tư vấn, cho thuê các
thiết bị điện
Thiết bị in ấn văn phòng và hệ
thống máy in công nghiệp,
Chi nhánh Công ty TNHH Konica
camera giám sát, robot, các giải
Minolta Business Solutions Việt
pháp công nghệ và phần mềm hỗ
Nam
trợ in ấn và bảo mật thông tin
chuyên nghiệp
Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ
thống điện thông minh, giải pháp
cho các công trình biệt thự, căn
Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh hộ và văn phòng cao cấp dựa
Hà Nội
trên nền tảng hệ thống “My home”
của Biticino-Legrand và lắp đặt
động cơ cổng Nice-NiceHomemade in Italia

- Nhân viên kỹ thuật sản phẩm
- Nhân viên kỹ thuật IQC
- Nhân viên kỹ thuật sửa chữa thiết bị
- Nhân viên kỹ thuật sơn
- Nhân viên IT
- Nhân viên tiếng Anh
- Kỹ thuật khuôn mẫu
- QC khuôn (Kiểm soát chất lượng)
- Lập trình CAM
- Kinh doanh
- Vận hành máy CNC
- Vận hành máy Phay vạn năng
- Vận hành máy EDM/EDW
- Lắp ráp khuôn
- Nhân viên Phát triển sản phẩm
- Nhân viên Kỹ thuật chế tạo cơ khí
- Nhân viên Kỹ thuật sản xuất cơ khí
- Nhân viên thiết kế khuôn
- Nhân viên vận hành máy đúc
- Nhân viên phát triển phần mềm
- Nhân viên kỹ thuật
- Nhân viên kế hoạch sản xuất
- Thực tập sinh Điện tử
- Thực tập sinh Lập trình Nhúng
- Thực tập sinh Backend
- Thực tập sinh IoT
- Thực tập sinh Mobile
- Thực tập Quản lý chất lượng
- Thực tập sinh Cơ khí
- Kỹ sư Thiết kế Phần cứng (Fresher)
- Kỹ sư Lập trình Mobile (Fresher)
- Kỹ sư Lập trình IoT (Fresher)
- Kỹ sư Backend (Fresher)
- Kỹ sư Lập trình Nhúng (Fresher Embedded Dev)
- Tài chính
- Thương mại
- Chuỗi cung ứng (Kỹ thuật và Tự động hóa)
- Nhân sự

- Kỹ sư Phát triển sản phẩm
- Kỹ sư Cơ khí
- Kiểm soát chất lượng
- Sản xuất và kinh doanh các thiết
- Kế toán
bị nhà vệ sinh, nhà tắm
- Nhân sự
- Kế hoạch sản xuất
- Marketing

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

14

Công ty TNHH TOTO Việt Nam

15

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương
Kinh doanh lữ hành
mại Việt Nam – Nhật Bản

16

Công ty CP Ô tô Hà Nội

17

Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Kinh doanh bán lẻ

- Tư vấn bán hàng
- Kế toán thu ngân
- Hỗ trợ kỹ thuật
- Quản lý kho
- Thực tâp sinh tiềm năng

- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học, Cao đẳng

270

18

Công ty TNHH Telio Việt Nam

Thương mại điện tử

- Nhân viên phát triển thị trường

- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học, Cao đẳng

50

Sản xuất, xuất khẩu hàng may
mặc

- Phó phòng Nhân sự
- Nhân viên hành chính
- Nhân viên kế toán
- Trưởng máy in
- Thợ sửa máy may
- Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QA)
- Trưởng nhóm quản lý chất lượng sản phẩm
- Nhân viên kiểm hàng FCA
- Nhân viên kiểm hàng mẫu
- Nhân viên may mẫu
- Sup bộ phận mẫu
- Nhân viên bộ phận đào tạo & phát triển bền vững
- Nhân viên theo dõi đơn hàng
(Merchandiser)
- Nhân viên kế hoạch tổng hợp
- Nhân viên kiểm soát chất lượng vải
- Nhân viên mua hàng
- Nhân viên giác sơ đồ mẫu
- Nhân viên thiết kế mẫu
- Kỹ thuật chuyền/ Nhân viên kỹ thuật may
- Nhân viên phòng kỹ thuật công nghiệp may (IE)
- Quản lý sản xuất may

- Khoa CN May và Thiết kế thời trang
- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học, Cao đẳng

258

19

Tập đoàn Crystal Knits Việt Nam

- Nhân viên Điều hành Inbound
- Nhân viên Điều hành Outbound
- Nhân viên Marketing

- Nhân viên kinh doanh
Phân phối xe ô tô Mitsubishi, dịch
- Kỹ thuật viên
vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe
- Lễ tân

Phòng 601
nhà A8

Vị trí
gian
hàng

Tên Doanh nghiệp/ Đơn vị

Lĩnh vực hoạt động

Vị trí tuyển dụng
- Kỹ thuật Thiết kế dệt, may ,Giác sơ đồ
- Kỹ thuật May mẫu
- Nhân viên Chất lượng
- Nhân viên Thủ kho
- Nhân viên Dệt, may
- Bộ phận IE
- Bộ phận Merchandiser
- Kế hoạch sản xuất
- QA/QC
- 12 Cán bộ nguồn cho các phòng ban (Tất cả các
ngành)

20

Chi nhánh Công ty CP Thương
mại Dịch vụ thời trang Hà Nội – Xí Dệt, May
nghiệp may xuất khẩu Yên Mỹ

21

Công ty TNHH Smart Shirts
Garments Manufacturing Bắc
Giang

May mặc xuất khẩu

22

Công ty CP Thời trang Phát triển
cao

Gia công sản xuất hàng may mặc - Phòng kỹ thuật

23

Công ty TNHH Crystal Martin Việt
Nam

May mặc

24

Công ty TNHH Regina Miracle
International Việt Nam

Sản xuất đồ nội y, quần áo, giầy
thể thao

25

Công ty CP May Đức Hạnh

Sản xuất hàng may mặc

- Nhân Viên IE
- Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm
- Nhân viên Giác sơ đồ
- Tổ trưởng Tập Sự
- Nhân viên May Mẫu
- Thư ký bộ phận
- Nhân viên FQC
- Nhân viên Kế Toán
- Nhân viên Kỹ thuật chuyền
- Nhân viên Quản lý đơn hàng
- Tổ trưởng kỹ thuật
- Chủ nhiệm kỹ thuật
- Chủ quản kỹ thuật
- Nhân viên bộ phận quản lý đơn hàng
- Nhân viên phòng kế hoạch
- Nhân viên phòng quản lý tổng hợp
- Nhân viên bộ phận quản lý chất lượng
- QC, QA inline
- Cán bộ tuân thủ
- Cán bộ kỹ thuật

Sinh viên
Khoa/Trường/Trung tâm

Trình độ

- Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang
- Đại học, Cao đẳng
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Khoa CN May và Thiết kế thời trang

- Đại học, Cao đẳng

Số lượng
tuyển

Phòng
phỏng vấn

116

Phòng 612
nhà A7

24

- Khoa CN May và Thiết kế thời trang

- Đại học, Cao đẳng

30

- Khoa CN May và Thiết kế thời trang
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)
- Khoa Hóa

- Đại học, Cao đẳng

87

- Khoa CN May và Thiết kế thời trang
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học, Cao đẳng

330

- Đại học, Cao đẳng

25

- Đại học, Cao đẳng

36

Phòng 503
nhà A8

Phòng 609
nhà A9

- Khoa CN May và Thiết kế thời trang
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)
- Khoa CN May và Thiết kế thời trang
- Khoa Cơ khí, Điện
- Khoa Hóa
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam Dệt, nhuộm, may

- Nhân viên Công nghệ
- Nhân viên Kế hoạch
- Nhân viên Quản lý sản xuất
- Nhân viên quản lý thiết bị
- Nhân viên Hành chính - Phòng xuất nhập khẩu
- Nhân viên phòng nhân sự
- Nhân viên Kế toán

27

Tập đoàn Texhong

Dệt sợi

- Nhân Viên Công Nghệ
- Nhân Viên Kế Hoạch
- Nhân Viên quản lý sản xuất
- Nhân Viên quản lý thiết bị
- Nhân viên Phòng Nhân Sự, Phòng Xuất Nhập
Khẩu, Văn Phòng Tổng
- Nhân viên Kế Toán

- Khoa CN May & Thiết kế thời trang
- Khoa Cơ khí, Điện
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch

- Đại học, Cao đẳng

75

28

Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi
Đạt (Hải Hà)

May mặc

- Nhân viên May
- Nhân viên Văn phòng biết tiếng Trung
- Nhân viên Thiết bị điện, tự động hóa
- Nhân viên Kế toán

- Khoa CN May và Thiết kế thời trang
- Khoa Cơ khí, Điện
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học, Cao đẳng

85

29

Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi
Đạt (Quảng Ninh)

Thời trang may mặc

- Viết tài liệu kỹ thuật bảng màu, ra rập, giác sơ đồ
- Tính định mức nguyên phụ liệu, thiết kế chuyền,
cân bằng chuyền, kỹ thuật chuyền
- Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang - Đại học, Cao đẳng
- Kiểm hàng, tổ trưởng
- Theo dõi và quản lý đơn hàng

20

26

30

Tổng Công ty May 10 – CTCP

Sản xuất hàng may mặc

31

Công ty CP Bibo Mart

Bán lẻ, sản xuất thời trang

32

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Tài chính - Ngân hàng

33

34

35

- Nhân viên May mẫu
- Nhân viên Mẫu rập
- Nhân viên Thiết kế thời trang
- Nhân viên Kiểm tra chất lượng (QC)
- Nhân viên Sales Khách sạn Garco Dragon
- Nhân viên Kỹ thuật (sửa máy may)
- Nhân viên quản trị đơn hàng (Merchandiser)
- Lập trình viên
- Kế toán
- Thợ may
- Phụ may/QC
- Marketing
- Thực tập sinh
- Tư vấn bán hàng
- Thu ngân
- Tư vấn viên Livebank

- Nhân viên kỹ thuật
- Nhân viên marketing
- Nhân viên Hành chính – Nhân sự
- Nhân viên IT
- Nhân viên mua hàng
- Kế toán tiền + mua hàng + công nợ phải trả
Công ty CP Công nghiệp Vptech
Cơ khí chuyên sản xuất thang máy - Kế toán thuế
- Kế toán bán hàng + Công nợ phải thu
- Kế toán kho kiêm thủ kho
- Trợ lý
- Nhân viên vận hành máy (laser, soi, chấn, đột…)
- Thợ hàn cơ khí
- Thợ lắp ráp
- Nhân viên phiên dịch tiếng trung
- Nhân viên phiên dịch tiếng anh
Sản xuất , gia công các thiết bị
- Kỹ thuật viên bảo trì máy
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật
tản nhiệt máy tính ,các loại vỏ
- Kỹ sư thiết kế khuôn
AVC Việt Nam
máy tính , khung máy tính
- Nhân viên quy trình chất lượng
- Kỹ sư RE
- Kỹ sư bộ phận chế tạo ống nhiệt
- Leader ~ S. Leader (Kỹ sư chuyển giao nhóm
Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Thiết bị y tế
Catheter, T-Mate, PTCA Kỹ sư nghiên cứu phát
triển nhóm SD)

- Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời
trang
- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Du lịch)
- Khoa Quản lý kinh doanh

- Đại học, Cao đẳng

63

- Khoa CN May và Thiết kế thời trang
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học, Cao đẳng

170

- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

88

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

110

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Hóa

- Đại học

5

10

Phòng 401
nhà A8

Phòng 303
nhà A8

Vị trí
gian
hàng

Tên Doanh nghiệp/ Đơn vị

Lĩnh vực hoạt động

36

Công ty TNHH Neweb Việt Nam

Sản xuất thiết bị truyền thông

37

Công ty CP Thực phẩm Richy
miền Bắc

Sản xuất bánh kẹo

38

Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử
Tonly Việt Nam

Sản xuất sản phẩm điện tử dân
dụng, các loại loa và tai nghe

Vị trí tuyển dụng
- Bộ phận Tự động hóa, IT, Kỹ thuật
- Bộ phận Sản xuất
- Bộ phận Chất lượng (IQC, OQC, PQC)
- Bộ phận IE
- Bộ phận Kho
- Bộ phận Văn phòng
- Trưởng ca sản xuất
- Tổ trưởng sản xuất
- Kỹ thuật viên vận hành
- Nhân viên QC chuyền
- Kỹ thuật bảo trì
- Kỹ thuật bảo trì điều hòa
- Kỹ sư Điện tử
- Kỹ sư Công nghệ
- Kỹ sư Thiết bị
- Nhân viên Tiếng Anh
- Nhân viên Tiếng Trung
- Nhân viên Song ngữ
- Cán bộ dự bị bộ phận sản xuất, thiết bị, SMT,
công trình, chất lượng, test, phân tích bảo trì,...
- Cán bộ dự bị phòng mua hàng
- Kế toán
- Nhân viên phòng hành chính
- Cán bộ dự bị EHS
- Nhân viên nhân sự
- Trợ lý tổng hợp
- IT
- Phòng kế hoạch thương vụ
- Nhân viên Phòng kỹ thuật thiết bị (R&D-EE)
- Nhân viên Phòng kỹ thuật sản xuất (R&D-PE)
- Nhân viên Phòng kỹ thuật điện tử (EPE-EE)
- Nhân viên Phòng mua hàng (PUR-PUR)
- Nhân viên Phòng xuất nhập khẩu (PC-SHIP)
- Nhân viên SQE
- Kỹ sư Lập trình C#
- Nhân viên Kỹ thuật SMT
- Kỹ sư TQE (C++)
- Kỹ thuật viên sửa chữa
- Kỹ sư Tự động hóa
- Phiên dịch tiếng Anh/ tiếng Trung

Sinh viên
Khoa/Trường/Trung tâm

Trình độ

Số lượng
tuyển

Phòng
phỏng vấn

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch

- Đại học, Cao đẳng

450

Phòng 707
nhà A10

- Khoa Cơ khí
- Khoa Hóa
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

19

Phòng 607
nhà A9

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học, Cao đẳng

43

Phòng 302
nhà A7

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Khoa Hóa
- Khoa Công nghệ thông tin
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

87

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học

16

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học

33

Phòng 404
nhà A8

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Trung tâm Cơ khí, Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

12

Phòng 402
nhà A8

- Đại học, Cao đẳng

40

Phòng 608
nhà A9

- Đại học, Cao đẳng

33

- Đại học, Cao đẳng

3

39

Công ty TNHH Điện tử BYD Việt
Nam

Điện tử

40

Công ty TNHH Công nghiệp
Brother Việt Nam

Sản xuất và lắp ráp máy in

41

Công ty TNHH Arcadyan
Technology Việt Nam

Sản xuất thiết bị truyền thông

42

Công ty TNHH Matsuo Inudustries
Sản xuất linh kiện ô tô
Việt Nam

43

Công ty TNHH Secote Việt Nam

Sản xuất thiết bị cảm biến đo độ
chống thấm nước cho thiết bị âm
thanh và sản phẩm điện tử

44

Công ty TNHH Sekonix Vina

Sản xuất thấu kính điện thoại,
camera và gương ô tô

45

Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Sản xuất sản phẩm nội thất xuất
nam
khẩu

46

- Kỹ sư Quy trình
Các sản phẩm xử lý nhiệt trên xe
- Kỹ sư Dụng cụ và bảo trì sản xuất
ô tô như tấm sưởi nhiệt, tấm làm
- Kỹ sư Chất lượng
mát, quạt thổi, hệ thống dây
Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
- Kỹ thuật viên Dụng cụ và bảo trì sản xuất
điện…các sản phẩm điện tử dành
- Kỹ thuật viên Quy trình
cho công nghiệp ô tô và ngành
- Kỹ thuật viên Chất lượng trên chuyền
công nghiệp khác
- Kỹ thuật viên Bảo trì hệ thống

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử, Ô tô
- Khoa Hóa
- Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang - Đại học, Cao đẳng
- Trung tâm Việt Nhật
- Trung tâm Cơ khí

47

Công ty TNHH Đầu tư và Phát
triển Nam Triều

Tuyển dụng nhân sự, đào tạo
tiếng nhật, dịch thuật…

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Ô Tô
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Hóa

- Đại học

165

48

Công ty TNHH New Wing
Interconnect Technology (Bắc
Giang)

- Kỹ sư Tự động hóa
- Kỹ sư Phát triển sản phẩm
Lắp ráp dây kết nối: Tai nghe, dây - Kỹ sư Quản lý thiết bị
sạc
- Kỹ sư Quản lý dự án
- Nhân viên Hành chính
- Nhân viên Kế toán

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học

55

49

Công Ty TNHH Fushan
Technology

- Kỹ sư, kỹ thuật viên Tự động hóa
- Kỹ sư, kỹ thuật viên Thiết bị
Sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử,
- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Kỹ sư, kỹ thuật viên Sản phẩm
điện thoại, loa thông minh và các
- Trung tâm Cơ khí
- Kỹ sư, kỹ thuật viên Quy trình sản xuất & Kỹ thuật
thiết bị điện tử viễn thông
- Trung tâm Việt Nhật
- Kỹ sư, kỹ thuật viên Thử nghiệm
- Kỹ sư, kỹ thuật viên Công nghiệp

50

Tập đoàn Khoa học Kỹ Thuật
Hồng Hải

Sản xuất linh kiện điện tử

51

Công ty CP Hệ thống Công nghệ
ETC

Công nghệ thông tin

52

Công ty TNHH Hyundai Kefico
Việt Nam

Sản xuất phụ tùng và bộ phận
phụ trợ cho xe có động cơ

53

54

55

- Tổ trưởng Sản xuất
- Nhân viên Quản lý chất lượng
- Nhân viên Gia công
- Kỹ sư, Kỹ thuật viên (Bảo trì và lắp ráp dây
chuyền tự động hóa)
- Kỹ sư Thiết kế phần mềm
- Nhân viên Quản lý sản xuất
- Nhân viên Kỹ thuật sản phẩm
- Nhân viên QC (chất lượng)
- Nhân viên Kỹ thuật máy
- Nhân viên Quản lý sản xuất
- Nhân viên Quản lý Bộ phận cơ sở hạ tầng

- Thiết kế và phát triển tính năng xe ô tô Nissan

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Trung tâm Cơ khí, Trung tâm Việt Nhật
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Cơ khí, Khoa Điện tử
- Trung tâm Cơ khí, Trung tâm Việt Nhật
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

Phòng 511
nhà A10

- Đại học, Cao đẳng

100

- Đại học, Cao đẳng

1500

- Đại học, Cao đẳng

190

Phòng 504
nhà A8

- Đại học

30

Phòng 603
nhà A10

- Tất cả các chuyên ngành

- Đại học

1000

Phòng 712
nhà A10

- Khoa Cơ khí, Điện
- Khoa Hóa
- Khoa Công nghệ thông tin
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học

32

Phòng 301
nhà A8

- Khoa Cơ khí, Điện, Ô Tô
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)
- Trung tâm Việt Nhật
- Trung tâm Cơ khí

- Đại học, Cao đẳng

19

Phòng 301
nhà A8

- Kỹ sư phân tích lỗi sản phẩm - PE
- Kỹ sư sửa chữa thiết bị - ME
- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Kỹ sư viết chương trình - TE
- Khoa Công nghệ thông tin
- Kỹ sư phân tích & sửa chữa tính năng sản phẩm RE
- Nhân viên phát triển phần mềm
- Khoa Điện tử
- Nhân viên phân tích nghiệp vụ
- Khoa Công nghệ thông tin
- Nhân viên Kiểm thử phần mềm
- Kỹ sư tích hợp hệ thống
- Kỹ sư Công nghệ sản xuất
- Kỹ sư Bảo dưỡng
- Kỹ sư Quản lý chất lượng
- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Kỹ sư Phát triển sản phẩm
- Khoa Công nghệ thông tin
- Kỹ sư Đảm bảo chất lượng
- Khoa Hóa
- Kỹ sư Quản lý chất lượng nhà cung cấp
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Kỹ sư Thẩm định dự án
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Kỹ sư Phát triển nhà cung cấp
- Kỹ sư Quản lý sản xuất
- Các vị trí Nhân viên văn phòng
- Thực tập sinh khối kỹ thuật (Không giới hạn)

Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các
Công ty TNHH Samsung
linh kiện, thiết bị điện tử, điện
- Sinh viên đã tốt nghiệp/ chuẩn bị tốt nghiệp ĐH
Electronics Việt Nam Thái Nguyên
thoại di động, máy tính bảng
- Trợ lý kỹ sư
- Kỹ sư RD
Chế tạo, gia công tấm pin và
- Nhân viên IT
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật
module chuyển hóa năng lượng
- Nhân viên điện
Năng lượng Mặt trời Boviet
mặt trời
- Nhân viên thiết bị
- Nhân viên tiếng Trung (Kho, Kế hoạch, Nhân viên
Chất lượng,...)
- CBTB Cơ khí
- CBTB Điện khí
- CBTB Khuôn
Công ty TNHH Vật liệu hợp kim
- CBTB Sản xuất
Hơp kim màu
Bedra Việt Nam
- Nhân viên kinh doanh
CBTB Khối hậu cần (CSKH, Nhân sự, Hành chính,
Thu mua…)
- Nhân viên Kế toán

10

Vị trí
gian
hàng

56&
57

58

Tên Doanh nghiệp/ Đơn vị

Công ty Cổ phần Masan High-tech
Khoáng sản
Materials

Công ty TNHH HAL Việt Nam

Sản xuất

59

Công ty TNHH Universal Scientific Sản xuất linh kiện thiết bị điện tử,
Industrial Việt Nam
mạch điện tử

60

Công ty TNHH Amkor Technology Sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm
Việt Nam
vật liệu và thiết bị bán dẫn

61

Công ty TNHH Điện lực AES Mông
Năng lượng - Nhiệt điện than
Dương

62

Công ty TNHH HINOKIYA Việt Nam Thiết kế xây dựng nhà ở

63

Công ty TNHH Hana Micron Vina

Số lượng
tuyển

Phòng
phỏng vấn

- Đại học

33

Phòng 504
nhà A8

- Khoa Cơ khí, Điện
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

24

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Hóa
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học

73

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

50

- Khoa Cơ khí, Điện
- Khoa Hóa
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

10

- Nhân viên thiết kế CAD

- Khoa Cơ khí

- Đại học

20

- Nhân viên kỹ thuật
- Nhân viên IT
- Kỹ sư Bộ Phận Kỹ Thuật Công Đoạn (PE)
- Kỹ Sư Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng (QA)
- Kỹ Sư Thiết Kế (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)
- Kỹ Sư, Kỹ Thuật Viên Bộ Phận Bảo Dưỡng Sửa
Chữa
- Nhân viên vẽ Cad điện
- Kỹ sư điện
- Nhân viên vẽ Cad cơ

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

45

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Hóa
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

50

- Khoa Điện
- Trung tâm Việt Nhật

- Đại học, Cao đẳng

10

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Hóa

- Đại học

15

Phòng 603
nhà A8

- Khoa Cơ khí, Điện

- Đại học

12

Phòng 501
nhà A8

- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Điện
- Khoa Hóa
- Khoa Quản lý kinh doanh

- Đại học, Cao đẳng

22

Phòng 602
nhà A8

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trung tâm Việt Nhật
- Trung tâm Cơ khí

- Đại học, Cao đẳng

79

Phòng 402
nhà A8

- Đại học

40

Phòng 303
nhà A8

- Đại học, Cao đẳng

60

Lĩnh vực hoạt động

Chất bán dẫn và linh kiện điện tử

Vị trí tuyển dụng
- Kỹ sư Điện tập sự
- Kỹ sư Cơ khí tập sự
- Kỹ sư tính toán và kiểm soát độ tin cậy của hệ
thống – Điện
- Nhân viên lập kế hoạch sản xuất
- Kỹ sư R&D tập sự
- Kỹ sư tối ưu hóa hệ thống
- Chuyên viên Tài Chính tập sự
- Chuyên viên Kế toán tập sự
- Nhân viên Hành Chính – Nhân sự
- Kỹ thuật bộ phận Khuôn
- Kỹ thuật bộ phận Kiểm tra
- Kỹ thuật bộ phận Quản lý thiết bị
- Kỹ thuật bộ phận MDA TECH
- Nhân viên phòng Quản lý - Khối nghiệp vụ
- Nhân viên phòng Xuất nhập khẩu - Khối mua bán
- Quản lý sản xuất, Quản lý nguyên vật liệu
- Kỹ sư Công đoạn
- Kỹ sư Thử nghiệm
- Kỹ sư Thiết bị
- Kỹ sư Phân tích lỗi
- Kỹ sư Sản xuất
- Kỹ sư Công nghiệp
- Kỹ sư Tự đông hóa chuyên về máy AOI
- Kỹ sư Tự động hóa RF/Packing
- Kỹ sư Sản phẩm
- Kỹ sư Cơ sở hạ tầng
- Kỹ sư Chất lượng line
- Kỹ sư IT hệ thống SFIS
- Nhân viên mua hàng
- Nhân viên Hành chính - Quản lý Ký túc xá
- Nhân viên Quản lý bảo an
- Kỹ sư Phát triển sản phẩm
- Kỹ sư Công đoạn
- Kỹ sư Kiểm thử
- Kỹ sư Kỹ thuật sản xuất
- Quản lý sản xuất
- Kỹ thuật viên vận hành hệ thống nhà máy
- Kỹ thuật viên bảo trì cơ khí
- Nhân viên lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị
- Kỹ thuật viên bảo trì thiết bị điều khiển – tự động
hóa
- Kỹ thuật viên bảo trì thiết bị/hệ thống điện

Sinh viên
Khoa/Trường/Trung tâm
- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Ô Tô
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Hóa
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

Trình độ

Phòng 502
nhà A8

Phòng 501
nhà A8

64

Công ty TNHH Linh kiện Điện tử
SEI (Việt Nam)

Điện, Điện tử

65

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Xây lắp điện - cơ

66

Công ty TNHH Megaelec

Sản xuất, gia công bảng mạch,
bo mạch điện tử PCB

67

Công ty CP Công nghệ và Đầu tư
INTECH

68

Công ty TNHH Hệ thống Dây dẫn
SUMI Việt Nam

69

Công ty CP COASIA CM VINA

70

Công ty TNHH Vina NewFlex

71

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông
Viễn thông
Miền Bắc

- Nhân viên kỹ thuật
- Kỹ thuật viên
- Kỹ thuật viên hỗ trợ từ xa

72

Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt
Nam

Sản xuất linh kiện điện tử

- Trợ lý bộ phận
- Kỹ sư Tự động hóa
- Kỹ sư kỹ thuật /kỹ thuật viên
- Kỹ sư kỹ thuật

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học

77

73

Công ty TNHH Cargill Việt Nam

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ
công nghiệp, nông nghiệp, thực
phẩm và tài chính

- Operations Engineer

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử

- Đại học

3

Phòng 304
nhà A8

74

Công ty Cổ phần MISA

Phần mềm và dịch vụ CNTT

- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học, Cao đẳng

22

Phòng 403
nhà A8

75

Công ty TNHH Tokushin Việt Nam

Giới thiệu nhân sự làm việc tại
các doanh nghiệp Nhật Bản

- Kỹ sư Kỹ thuật và Công nghệ sản xuất PCB

- Kỹ sư Nhiệt lạnh
Xây lắp và xây dựng phòng sạch, - Kỹ sư Tự động hóa
các giải pháp về Tự động hóa
- Kỹ sư Điện
- Kỹ sư Cơ khí
- Nhân viên IT
- Nhân viên quản lý chất lượng
Sản xuất dây dẫn điện trong ô tô,
- Nhân viên kỹ thuật
xe máy
- Nhân viên an toàn
- Nhân viên HCNS
- Kỹ Thuật sản xuất
- Quản lý sản xuất
Điện Tử (Sản xuất Camera
- Kỹ sư nghiên cứu phát triển Big data
module)
- Kỹ sư phát triển Application
- Nhân viên chăm sóc khách hàng biết tiếng Anh
- Nhân viên mua hàng/ nhân viên kho
Sản xuất, gia công bảng mạch
điện tử FPCB

76

Công ty CP Liên kết Việt Nhật

Giới thiệu nhân sự làm việc tại
các doanh nghiệp Nhật Bản

77

Onodera Group

Đa ngành nghề (thực phẩm, dịch
vụ ăn uống, thể thao, y tế, IT,
nông nghiệp v.v…)

78

Công ty TNHH Willtec Việt Nam

79

Công ty CP Công nghệ Futech

80

Công ty CP Đầu tư và Phát triển
Kztek

- Nhân viên kỹ thuật
- Nhân viên giá thành
- Nhân viên Kinh doanh
- Nhân viên phiên dịch

- Nhân viên chăm sóc, đào tạo khách hàng
- Nhân viên kinh doanh phần mềm kế toán
- Chuyên viên phát triển khách hàng khối doanh
nghiệp lớn
- Nhân viên bóc tách cầu thang, tay vịn
- Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

- Khoa Điện, Điện tử
- Khoa Hóa
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch
- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin
- Trung tâm Cơ khí
- Trung tâm Việt Nhật

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

7

- Kỹ sư Cơ khí
- Kỹ sư Điện
- Kỹ sư IT

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Khoa Ô Tô
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

150

- Nhân viên chính thức

- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

25

- Khoa Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học, Cao đẳng

25

- Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử
- Trung tâm Cơ khí, Trung tâm Việt Nhật
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học, Cao đẳng

29

- Khoa Điện, Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học, Cao đẳng

6

- Automation tester
Đào tạo và Tư vấn giới thiệu nhân
- Java Full-stack developer
sự, đào tạo các kỹ sư kết nối
- System Engineer (kỹ sư hệ thống)
tuyển dụng với các doanh nghiệp
- Java Full-stack developer
của Nhật Bản
- Robot engineer
- Nhân viên Kỹ thuật hiện trường
- Nhân viên Bảo hành, bảo trì
Kinh doanh các sản phẩm và thi
- Nhân viên Kế toán kho kiêm công nợ NCC
công công trình cơ điện nhẹ
- Nhân viên Kinh doanh
- Nhân viên Kỹ sư điện, điện tử
- Nhân viên Hồ sơ
Sản xuất phần mềm, thiết bị điện
- Kỹ sư lập trình PHP Developer
tử và giải pháp tổng thể về các hệ
- Kỹ sư lập trình viên Mobile
thống báo: Hệ thống quản lý,
- Chuyên viên kinh doanh dự án
kiểm soát bãi xe thông minh…

Phòng 301
nhà A7

Vị trí
gian
hàng

81&
82
83

84

85

86

Tên Doanh nghiệp/ Đơn vị

Lĩnh vực hoạt động

Vị trí tuyển dụng

- Game developer
- Game developer intern
- IT & Hardware intern
- Thực tập sinh Python
- Thực tập sinh React JS
Công ty CP Dịch vụ và Phát triển
Công nghệ thông tin
- Thực tập sinh Nodejs
Công nghệ AHT
- Thực tập sinh React Native
- Thực tập sinh Flutter
- Sinh viên thực tập lập trình (Backend)
An ninh mạng, phần mềm, chính
- Sinh viên thực tập Java
phủ điện tử, nhà sản xuất
Tập đoàn Công nghệ Bkav
- Sinh viên thực tập Devops, Cloud computing
smartphone, thiết bị điện tử thông
- Sinh viên thực tập phát triển ứng dụng chữ kí số
minh, Smart City và AI camera
CA (Certificate Authority)
- Fresher Blockchain Developer
- Fresher Golang Developer
Công nghệ thông tin, Thương mại
Công ty CP SmartOSC
- Fresher Pythor Deverloper
điện tử
- Fresher .Net Deverloper
- Fresher Tester
- Thực tập sinh ReactJS
- Thực tập sinh VueJS
Công ty TNHH Agiletech Việt Nam Công nghệ thông tin
- Thực tập sinh Flutter
- Thực tập sinh Tester
Chi nhánh Công ty TNHH
Gameloft tại Hà Nội

Game, phần mềm

Sinh viên
Khoa/Trường/Trung tâm

Trình độ

Số lượng
tuyển

Phòng
phỏng vấn

Phòng 310
nhà A7

- Khoa Điện tử
- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học, Cao đẳng

11

- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

12

- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Điện tử

- Đại học, Cao đẳng

28

- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

35

- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

12

87

Công ty CP SAVVYCOM

Công nghệ thông tin

- Thực tập sinh lập trình
- Thực tập sinh khối doanh thu - Bộ phận kinh
doanh
- Thực tập sinh khối nhân sự
- Thực tập sinh khối doanh thu - Bộ phận Marketing

- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Trường Ngoại ngữ - Du lịch (khối ngành
Ngôn ngữ)

- Đại học, Cao đẳng

40

88

Công ty CP Rikkeisoft

Cung cấp các dịch vụ và giải
pháp công nghệ thông tin

- Frontend
- Backend (PHP/Java/C++/.NET/Python…)
- Mobile (Android/iOS/Flutter/ReactNative)
- Tester
- Kỹ sư phần mềm Nhật Bản

- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

25

89

Công ty TNHH Sun Asterisk Việt
Nam

- Khoa Công nghệ thông tin

- Đại học

111

- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Quản lý kinh doanh

- Đại học, Cao đẳng

87

- Khoa Cơ khí, Điện tử
- Khoa Quản lý kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại học, Cao đẳng

93

- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Điện tử

- Đại học, Cao đẳng

250

- Khoa Cơ khí
- Khoa Điện - Điện tử
- Khoa CNTT

- Đại học

300

- Khoa Ô tô, Cơ khí, Điện tử
- Khoa Kế toán
- Khoa Quản lý kinh doanh

- Đại học, Cao đẳng

93

- Khoa Cơ khí, Điện, Điện tử

- Đại học, Cao đẳng

90

90

91

92

Phát triển phần mềm, chuyển đổi
- Web Backend Developer
số, nghiên cứu và phát triển công
- Mobile Developer
nghệ, đào tạo tài năng trẻ lĩnh
- System Engineer
vực CNTT, khởi nghiệp
- Lập trình viên Backend (PHP, Java, Python,
Golang, NodeJS, C#.NET, C/C++)
- Lập trình viên Frontend (VueJS, ReactJS)
- Lập trình viên Mobile (Android (Java, Kotlin) iOS
(Swift, Objective-C)
- Data Engineer (Java)
- AI Engineer (Recommender System, NLP)
Quảng cáo trực tuyến, thương
Công ty CP VCCorp
- Business Anaylyst
mại điện tử, trò chơi trực tuyến
- Tester
- MKT - Phát triển sản phẩm
- Phân tích kinh doanh - OKRs
- Sale executive
- Nhân viên cộng đồng
- Vận hành game
- Nhân viên Marketing
- Kỹ thuật tổng đài
- Chuyên viên đầu tư dự án (CNTT)
Công nghệ thông tin và Điện tử
Công ty CP Viễn thông FPT
- Chuyên viên kinh doanh dự án
viễn thông
- Thực tập sinh quản lý và khai thác vận hành
- Thực tập sinh tài năng khối ngành kinh tế
- Lập trình viên (Java/.Net/NodeJS/React Native)
- Lập trình cơ sở dữ liệu
- Data scientist/ Data engineer
- Machine Learning engineer
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin
Công nghệ thông tin
- Kỹ sư mạng (Network engineer)
FPT
- Kỹ sư Hệ thống (System engineer)
- Kỹ sư An toàn thông tin
- Triển khai phần mềm (SAP/Oracle)
- Triển khai Microsoft

93

Công ty TNHH HCL Việt Nam

94

Công ty TNHH MTV Ô tô Trường
Hải Tây Nam - Hà Nội

95

Công ty CP Giải pháp Năng lượng
Sản xuất pin xe điện
VinES

Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Mua bán và sửa chữa ô tô

- Thực tập sinh Cơ khí
- Thực tập sinh Điện - Điện tử
- Thực tập sinh CNTT
- Chuyên viên bán hàng
- Chuyên viên kế toán
- Chuyên viên kế hoạch
- Kỹ thuật viên máy, gầm, điện
- Kỹ thuật viên đồng
- Thủ kho phụ tùng vật tư
- Kỹ thuật viên điện cực
- Kỹ thuật viên lắp ráp
- Kỹ thuật viên định hình
- Kỹ thuật viên bảo trì điện cực
- Kỹ thuật viên bảo trì lắp ráp

8.403

Tổng số cơ hội việc làm:
Thống kê số DN tham gia theo quốc gia:
Nhật Bản
Hoa Kỳ
Châu Âu
Hàn Quốc
Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông
Ấn Độ
Việt Nam
Tổng số:

Số lượng
19
5
1
8
22
1
37
93

Ghi chú: Từ ngày 02-03-04/5/2022, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên ra trường tại Hội trường tầng 2 nhà A3, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Phòng 613
nhà A7

Phòng 319
nhà A7

Phòng 623
nhà A7

Phòng 604
nhà A8

