
STT Số phòng Tên Doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt động, sản xuất/ kinh doanh Mô tả công việc thực tập Địa điểm thực tập Chế độ, quyền lợi cho sinh viên thực tập (vd: ăn, ở, đi lại, tiền hỗ 
trợ thực tập...)

Số lượng SV tiếp 
nhận thực tập Ngành đào tạo của SV thực tập

Nhu cầu tuyển 
dụng của DN sau 
khi kết thúc thực 

tập
1 704-A10 CÔNG TY TNHH ELECTRIC MOTORCYCLE 

YADEA VIỆT NAM
Sản xuất và lắp ráp xe điện Nhân viên khối văn phòng và kỹ sư khối kỹ thuật chất lượng KCN Quang Châu, Bắc Giang Hỗ trợ bữa ăn trưa tại công ty và bữa ăn chiều (nếu có tăng ca), hỗ trợ 

đi lại, ở, hỗ trợ lương thực tập
13 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 

công nghiệp, Điện, Tự động hóa
Có

2 611-A10 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TAIKISHA 
VIỆT NAM

Thiết kế, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa và cung cấp 
các hỗ trợ kỹ thuật liên quan cùng việc cung cấp 
các thiết bị, máy móc chuyên dụng, các linh kiện, 
phụ tùng thay thế cho các công trình kỹ thuật – 
bảo vệ môi trường như hệ thống điều hòa không 
khí, phòng sạch, sơn công nghiệp, và các hệ thống 
khác;

Thực tập sinh được trực tiếp tham gia vào công việc giám sát thi 
công, lắp đặt tại văn phòng dự án

Văn phòng Taikisha tại các dự án thuộc các 
nhà máy tại khu công nghiệp ở HN và các 
tỉnh lân cận

- Có xe đưa đón Công ty hàng ngày
- Trợ cấp điện thoại
- Trợ cấp ăn sáng trưa, nhà ở, hỗ trợ xe bus, lương thực tập sinh

20 Nhiệt lạnh Có

3 615-A10 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHỀ 
NGHIỆP TUỔI TRẺ VIỆT - JOBCHOICE

sản xuất linh kiện điện tử  • Công việc cụ thể: Tham gia dây chuyền sản xuất và gia công 
lắp đặt thiết bị điện tử

 • Vận hành máy Cơ khí, CNC, Tiện sản xuất các linh kiện phụ 
tùng ô tô, xe máy.

- Nhà máy Compal Việt Nam - KCN Bá 
Thiện 1, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nhà máy Innotek – Lô II-4.1, KCN Quế 
Võ II, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh.

1. Hỗ trợ cơ bản 19.231 đồng/giờ. 26 ngày công chuẩn/tháng.
2.Chuyên c  ần 300.000 đồng/ tháng
3. Chế độ khác:
- Trao đổi, chia sẻ trực tiếp tại buổi định hướng trực tiếp tại trường

300 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Ô Tô, Điện, Tự động hóa, 
Nhiệt lạnh, Điện tử, Kỹ thuật máy tính, 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Có

4 610-A10 CÔNG TY TNHH JA SOLAR VIỆT NAM Chuỗi sản xuất pin năng lượng mặt trời hoàn 
chỉnh.

Nhân viên thao tác tại xưởng sản xuất tấm module, tìm hiểu các 
công đoạn sản xuất ra tấm module, từ công đoạn hàn-xếp lớp- EL- 
 Ép lớp-Hàn hộp kết nối-Đóng khung-Ngoại quan- Đóng gói.

Công ty TNHH JA SOLAR Việt Nam Hỗ trợ 1 tháng 5 triệu 700 nghìn đồng, đã bao gồm: Lương cơ bản, 
Điện thoại, Giao thông, Nhà ở, Chuyên cần, Thưởng. Tất cả khoản 
trên chưa bao gồm tiền tăng ca. 

80 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa, Nhiệt 
lạnh, Điện tử, Kỹ thuật máy tính, Mạng 
máy tính và truyền thông dữ liệu

Có

5 607-A10 CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT 
NAM

Sản xuất bộ dây dẫn điện trong Ô tô Lắp ráp dây dẫn điện trong Ô tô Lô đất L, Khu công nghiệp Nomura - Hải 
Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tổng thu nhập bình quân của sinh viên khoảng 6.000.000VNĐ – 
 7.000.000VNĐ/ 1 tháng 

70 Ô Tô, Điện, Tự động hóa Có

6 707-A10 CÔNG TY TNHH TOHO VIỆT NAM Thiết kế và chế tạo khuôn chính xác Bộ phận thiết kế và bộ phận lập trình CAM công ty TNHH TOHO Việt Nam Hỗ trợ xe đi lại (nếu nằm trên trục đường xe công ty đưa đón CNV) 
+ bữa trưa 

10 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp

Có

7 708-A10 HCLTECH VIETNAM Outsourcing, Technique Service HCLTech 
Vietnam hiện đang cung cấp giải pháp công nghệ 
tiên tiến cho các doanh nghiệp đa quốc gia, đa 
dạng trong lĩnh vực: ngân hàng, dịch vụ tài chính, 
chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, an 
ninh mạng...

- Đào tạo kiến thức chuyên môn thực tế về các kỹ năng: C++, 
Testing, Java, Dotnet, Cơ khí, Điện - Điện tử, Lập trình nhúng, 
Khoa học máy tính, Thiết kế vi mạch,...
- Đào tạo kỹ năng mềm (thuyết trình, làm việc nhóm, viết mail…)
- Đào tạo Tiếng Anh giao tiếp

Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm 
Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội

Trợ cấp thực tập 3 tháng OJT (4-6 triệu VND/ tháng), hỗ trợ laptop 
và vé gửi xe
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức (10-15 triệu VND/ tháng), 
thưởng tháng 13 và thưởng bonus theo mỗi dự án
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thời gian làm việc: Thứ 2-6, 
hybrid

100 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Ô Tô, Điện, Tự động hóa, 
Điện tử, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính 
và truyền thông dữ liệu

Có

8 711-A10 CÔNG TY TNHH HANA MICRON VINA Công ty điện tử vốn 100% vốn đầu tư của Hàn 
Quốc
Câu ty đầu tiên khu vực Bắc Giang sản xuất linh 
kiện chất bán dẫn như Ram, Chip,....

- Thực tập kỹ thuật viên: Sửa chữa các thiết bị trong nhà máy móc 
trong nhà xưởng.
- Thực tập IT: Sửa chữa, lắp đặt hệ thống mạng trong công ty

Lô CNSG-02, KCN Vân Trung, xã Vân 
Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mức lương ký hành chính chưa tính tăng ca 6.000.000 VND
Sau tăng ca thu nhập từ 9~ 12 triệu

50 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Ô Tô, Điện, Tự động hóa, 
Nhiệt lạnh, Điện tử, Kỹ thuật máy tính, 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Có

9 712-A10 CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM Sản xuất máy in lắp ráp linh kiện máy in Nhà máy Canon Thăng Long, Nhà máy 
Canon Tiên Sơn, Nhà máy Canon Quế Võ

Kí túc xá, xe đưa đón, bữa ăn theo ca , tiền hỗ trợ thực tập, hỗ trợ 
giáo dục

1000 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Ô Tô, Điện, Tự động hóa, 
Nhiệt lạnh, Điện tử, Kỹ thuật máy tính, 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Có

10 803-A10 CÔNG TY TNHH RODAX VIỆT NAM Cơ khí chính xác (sản xuất các linh kiện dùng cho 
bộ truyền động của máy công nghiệp như vỏ máy, 
trục, vành và chế tạo các sản phẩm máy móc 
chính xác bằng kim loại

Vận hành máy phay CNC, tiện CNC, mài, cắt dây; Lắp ráp các bộ 
auto tool change các bộ tự động thay dao. Bảo trì, bảo dưỡng máy 
móc thiết bị.

Nhà máy Rodax Việt Nam - Khu Công 
Nghiệp Thăng Long II, Dị Sử, Mỹ Hào, 
Hưng Yên

 - Miễn phí bữa ăn trưa và bữa phụ ( nếu có). Hỗ trợ tiền lương thực 
tập, tiền tăng ca ( nếu có), tiền xăng xe đi lại. Đóng BHXH, BHYT, 
BHTN .

50 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa

Có

11 804-A10 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CANON VIỆT 
NAM 

Sản xuất, lắp ráp máy in, máy ảnh Lắp ráp linh kiện điện tử máy in, kiểm tra chất lượng sản phẩm, 
vận chuyển linh kiện vào dây chuyền sản xuất 

Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam. 
Kcn Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng 
Yên 

Ăn giữa ca miễn phí, xe đưa đón đi làm miễn phí, hỗ trợ thực tập theo 
hợp đồng và được thông tin trước khi đi trải nghiệm

100 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa, Điện tử, 
Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu

Có

12 807-A10 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ 
YUZHAN VIỆT NAM

Chuyên các sản phẩm bao bì đóng gói công nghệ 
cao, bảo vệ môi trường

Được phân công học tập, thực tế tại các phòng ban liên quan đến 
kỹ năng mà sinh viên được đào tạo tại trường

Tại Yuzhan Việt Nam, khu vực Quế Võ 1, 
Bắc Ninh

Được cung cấp suất ăn miễn phí tại công ty, tiền hỗ trợ thực tập theo 
thỏa thuận 

20 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa

Có

13 808-A10 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH HÀ 
NỘI

Công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp và thi 
công giải pháp hệ thống điện thông minh đến nay 
Chúng tôi đã nhanh chóng trở thành một đơn vị 
uy tín trong lĩnh vực hoạt động về tự động hóa, 
điều khiển thông minh, điện dân dụng.

1.Kỹ thuật viên
2. Kỹ thuật bán hàng

Trụ sở : B42, BT1A, Khu ĐTM Mỹ Đình 2, 
P.Cao Xuân Huy , Q. Nam Từ Liêm, TP. 
Hà Nội

50.000VNĐ/ ngày, +% hoàn thành công việc 6 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa

Có

14 CÔNG TY TNHH SEKONIX VINA Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản 
phẩm: Thấu kính để phục vụ sản xuất và lắp ráp 
điện thoại di động

Vị trí kỹ thuật viên và quản lý sản xuất linh kiện điện tử CÔNG TY TNHH SEKONIX VINA - 
KCN BÁ THIỆN II - BÌNH XUYÊN - 
VĨNH PHÚC

Hỗ trợ ăn trưa, ăn tối (ăn tại công ty); thuê nhà, chi phí đi lại (sẽ thỏa 
thuận trước bằng tiền)

20 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Ô Tô, Điện, Tự động hóa, 
Nhiệt lạnh, Điện tử, Kỹ thuật máy tính, 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Không

15 605-A10 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOYO DENSO Sản xuất linh kiện điện tử dành cho ô tô, xe máy Lắp ráp các linh kiện điện tử dành cho ô tô, xe máy KCN Nam Sách, Phường Ái Quốc, TP Hải 
Dương, Hải Dương

Công ty sẽ giới thiệu nhà trọ gần Cty. Ăn miễn phí 1 bữa tại Công ty. 
Công ty hỗ trợ thực tập 200,000 VNĐ/ 1 ca làm việc + Trợ cấp ca 
(700,000 VNĐ- 1,000,000 VNĐ)/ tháng, chuyên cần, nhà ở: 
550,000 VNĐ/ tháng

100 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Ô Tô, Điện, Tự động hóa

Có

16 811-A10 CÔNG TY TNHH YOKOWO VIỆT NAM Sản xuất thiết bị liên lạc trên xe có động cơ (Ăng 
ten ô tô)

Thực tập tại Phòng kỹ thuật sản xuất (Khu vực gia công & lắp ráp 
thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất)

Công ty TNHH YOKOWO VIỆT NAM, 
KCN Đồng Văn 2, Phường Duy Minh, Thị 
xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Tiền công: 181,500 VND/ ngày;  hỗ trợ thực tập (hỗ trợ cho khoản 
không tham gia đóng bảo hiểm trong thời gian thực tập): 782,600 
VND/ tháng (Được hưởng nếu nghỉ không hưởng lương <14 ngày/ 
tháng); miễn phí ăn trưa, 

4 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp

Có

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM GIA BUỔI GIỚI THIỆU TRỰC TIẾP CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP 
* Thời gian: Thứ 7, ngày 03/12/2022 * Địa điểm: 

- Các DN khoa Ô tô tổ chức tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà A11
- Các DN khác tại tầng 6-7-8 nhà A10



STT Số phòng Tên Doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt động, sản xuất/ kinh doanh Mô tả công việc thực tập Địa điểm thực tập Chế độ, quyền lợi cho sinh viên thực tập (vd: ăn, ở, đi lại, tiền hỗ 
trợ thực tập...)

Số lượng SV tiếp 
nhận thực tập Ngành đào tạo của SV thực tập

Nhu cầu tuyển 
dụng của DN sau 
khi kết thúc thực 

tập
17 611-A10 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC 

INVESTMENT
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên 
quan

lắp đặt sửa chữa hệ thống điện Lô số 3, Tầng 3, tòa nhà CT1, KĐT Dream 
Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

ăn trưa, hỗ trợ xăng xe 13 Điện, Tự động hóa Có

18 812-A10 CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY 
VIỆT NAM

Kỹ thuật, Tự động hoá & Chế tạo máy 1. Vị trí Thực tập sinh lập trình PLC, 2. Vị trí Thực tập sinh lập 
trình Machine Vision, 3. Vị trí thực tập sinh Lập trình Robotic, 4. 
Vị trí Thực tập sinh thiết kế - cơ khí

Khu P - Tòa nhà Hateco Apollo, P. Phương 
Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội,

• Mức lương: 3.000.000đ/ tháng + Phụ cấp cơm ca 30.000đ/ ngày 
(đối với sinh viên thực tập Full-time);
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập;

15 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa, Điện tử, 
Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu

Có

19 815-A10 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC 
TÒA NHÀ VNPT (PMC)

PMC là công ty chuyên quản lý và tư vấn các loại 
hình Bất động sản như: Tòa nhà chung cư cao 
tầng, Trung tâm thương mại, Cao ốc văn phòng 
trên khắp cả nước

- Phối hợp với các Kỹ sư cán bộ phụ trách kỹ thuật tại dự án nắm 
bắt các hệ thống kỹ thuật tòa nhà.
- Kiểm tra và báo cáo những tai nạn, sự cố tại Tòa nhà và hỗ trợ 
các AC bộ phận kỹ thuật sửa chữa để ngăn chặn những sự cố 
tương tự xảy ra.

Hiện nay trên địa bàn Hà nội có khoảng gần 
70 dự án; Kaangnam; UDIC; Handico; Khu 
liên cơ Võ Chí Công;  toafmobifon Giải 
phóng; tòa sky city…

 -Trợ cấp đào tạo của khối kỹ thuật: 3.000.000đ/tháng (Áp dụng đối 
với các đợt thực tập từ 03 tháng trở lên)

30 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa, Nhiệt 
lạnh, Điện tử, Kỹ thuật máy tính, Mạng 
máy tính và truyền thông dữ liệu

Có

20 603-A10 CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT 
NAM

Công ty TNHH Hyumdai Kefico Việt Nam là 
thành viên của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc, 
chuyên sản xuất các linh kiện điện tử thông minh 
cho ô tô.

Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội được đào tạo và thực tập công việc 
như một bạn Kỹ sư tại các phòng ban Kỹ thuật:
1. Phòng Công nghệ sản xuất, 2. Phòng Bảo dưỡng, 3. Phòng 
Phát triển sản phẩm, 4. Phòng Thẩm định sự án mới, 5. Phòng 
Chất lượng

Công ty TNHH Hyundai Kefico VN: Lô 
XN01, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, 
Thành phố Hải Dương

- Trợ cấp thực tập: 5.000.000 VNĐ/tháng
- Có cơ hội trở thành Kỹ sư chính thức của công ty sau quá trình thực 
tập
- Có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài sau khi trở thành thành viên 
chính thức: Hàn, Nhật, Ý, Đức, ...

20 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Ô Tô, Điện, Tự động hóa, 
Nhiệt lạnh, Điện tử, Kỹ thuật máy tính, 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Có

21 816-A10 CÔNG TY TNHH ASM PACIFIC VIỆT NAM ASMPT cung cấp các máy móc, thiết bị, giải pháp 
công nghệ, dịch vụ, phần mềm, qua đó cho phép 
các nhà sản xuất điện tử từng bước chuyển tiếp 
lên Nhà máy thông minh 

 ●Hỗ trợ các hoạt động dịch vụ khách hàng như lắp đặt, sửa chữa 
và vận hành máy móc

 ●Phối hợp với các nhóm nội bộ và các nhà cung cấp khác để đảm 
bảo tiến độ sản suất cũng như chất lượng sản phẩm

Bắc Giang ,Vĩnh Phúc, Hải Phòng  ●Được hỗ trợ chi phí 6 triệu / tháng
 ●Có cơ hội được đề cử làm việc chính thực tại ASMPV hoặc các đối 

tác của ASMPV như : Vinsmart, Foxconn, Luxshare, Jabil, Intel...

4 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa, Điện tử, 
Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu

Có

22 614-A10 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHỆ TITAN VIỆT NAM

Ngành cơ khí chế tạo Lắp ráp cơ, lắp ráp điện, gia công nguội Xưởng Titan - Bên trong nhà máy Điện Cơ 
Hà Nội HEM

Ăn trưa, xăng xe, tiền thực tập 1tr/tháng 10 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa

Có

23 604-A10 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ UMC VIỆT NAM Chuyên lắp ráp linh kiện điện tử Thực tập trải nghiệm thực tế môi trường sản xuất trong doanh 
nghiệp

Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam - 
Địa chỉ: KCN Tân Trường - Cẩm Giàng - 
Hải Dương

Lương cơ bản: 4,424,290 đồng. Trợ cấp nhà trọ: 300,000 đồng. Trợ 
cấp chuyên cần: 350,000 đồng. Ngoài ra, sinh viên còn được hưởng 
thêm các khoản hỗ trợ khác: trợ cấp làm đêm, trợ cấp tăng ca.....

100 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Điện, Tự động hóa, Điện tử, 
Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu

Có

24 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KINH BẮC Kinh doanh và sửa chữa ô tô Hướng dẫn công việc sửa chữa , kỹ thuật trên xe ô tô. Hướng dẫn 
tiếp nhận xe và tiếp xúc khách hành. Hưỡng dẫn quy trình và 
phần mềm hãng Hyundai

Km 8, Đường Võ Văn Kiệt, Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty, hỗ trợ chi phí đi lại trong thời gian thực tập 5 Ô Tô Có

25 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN Cung cấp dịch vụ mua bán, sửa chữa ô tô thương 
hiệu Toyota

Tiếp nhận sinh viên thực tập về các hoạt động dịch vụ sửa chữa 
cơ bản

Số 7 và 9 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 17, 
Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành 
Phố Hà Nội

Không 20 Ô Tô Có

26 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Dịch vụ ô tô, xuất khẩu lao động, xây dựng Quan sát, thực hành, sửa chữa bảo dưỡng, đồng sơn. 5s khu vực 
làm viêc và nhận công việc phân công khác như các KTV chính 
thức trong công ty

Mitsubishi Việt Hồng. Số 19 đường trần thủ 
độ, Hoàng Mai, HN

Ăn trưa tại công ty 10 Ô Tô Có

27 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

NISSAN PHẠM VĂN ĐỒNG Đại lý 3s Nissan Thực hành: Bảo dưỡng, sửa chữa, gò, sơn ô tô Nissan Phạm Văn Đồng Không hỗ trợ 6 Ô Tô Có

28 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CTY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VĨNH TÍN

Thương mại & dịch vụ ô tô Sale xe ô tô & kỹ thuật sửa chữa ô tô, quản lý quy trình… Cty ô tô Vĩnh Tín 79 Nguyễn Chánh, Trung 
Hoà, Cầu Giấy, HN

Ăn trưa &  lương theo doanh thu bán xe, sửa chữa 6 Ô Tô Có

29 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH 
VỤ EAC

Làm dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng ô tô, đào tạo kỹ 
thuật viên sửa chữa ô tô. 

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại xưởng, được đào tạo theo quy trình 
làm việc của đại lý

Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông 
Anh, TPHN

Tự túc 20 Ô Tô Có

30 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ DUY 
ANH

Chuyển giao công nghệ, Tiếp nhận sinh viên thực 
tập, Tuyển dụng sinh viên

Sửa chữa bảo dưỡng Gầm-Điện-Máy-Thân vỏ Ô tô Tổ Nguyên Xá 3 - Phường Minh Khai - 
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Có hỗ trợ 6 Ô Tô Có

31 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ PETROLIMEX

Sửa chữa bảo dưỡng xe xăng dầu, phục hồi sửa 
chữa xe tham gia bảo hiểm, đóng mới thùng xe.

Bảo dưỡng sữa chữa xe chuyên chở xăng dầu và các dòng xe tải. 
Gò, sơn xe tai nạn tham gia bảo hiểm. Tham gia dây chuyền đóng 
thùng xe tải thùng

km12, quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông anh, 
huyện Đông anh, tp Hà nội

Hỗ trợ ăn trưa, trong thời gian thực tập đánh giá mức độ chăm chỉ 
cần cù ham học hỏi công ty có chút tiền hỗ trợ thực tập

10 Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống 
công nghiệp, Ô Tô

Có

32 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HBT

Bảo dưỡng Sửa chữa xe ô tô Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô Lô B18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội

Thỏa thuận 12 Ô Tô Có

33 P. Hội thảo tầng 
2 nhà A11

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐỨC TRÍ

ô tô, động cơ, phụ tùng làm quen với việc làm trong doanh nghiệp lĩnh vực ô tô Hà Nội ăn ở, đi lại, chế độ khác tùy vào khả năng của sinh viên 10 Ô Tô Có

TỔNG 33 33 33 33 33                  2,240 33 33


