
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                   

 

Số: 190401/TB                                                  Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm  2019 

 

THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG 

 

          Kính gửi: Trường Đại học Bách khoa  

Công ty TNHH Điện Tử Việt Hoa là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được đầu 

tư bởi Tập đoàn Murata Nhật Bản, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử phục vụ cho các 

khách hàng lớn như: Panasonic, Nokia, Sony, Samsung, Microsoft, Canon, Oppo, Apple, 

Vivo…….  

Nhằm tạo điều kiện cho các Sinh viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp, đồng thời có 

những trải nghiệm với công việc thực tế sau khi ra trường và có thể về làm việc tại Công 

ty.  

Công ty kính gửi tới Quý nhà trường kế hoạch tiếp nhận sinh viên thực tập như sau: 

I. Điều kiện tiếp nhận 

- Là sinh viên năm cuối đang theo học các ngành Cơ khí Điện tử và Cơ khí chế tạo. 

- Ưu tiên sinh viên xuất sắc trong thời gian theo học tại trường.  

 - Số lượng tiếp nhận sinh viên thực tập: 05 sinh viên. 

 - Thời gian: Tùy theo thời gian thực tập tốt nghiệp của khoa (từ tháng 05/2019). 

 - Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, ý thức trách nhiệm công việc cao; 

 - Không có tiền án, tiền sự, có đạo đức, phẩm chất, ý thức kỷ luật tốt. 

II. Quyền lợi của sinh viên được tiếp nhận thực tập 

 - Được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp, thân thiện. 

 - Được đào tạo và tham gia trực tiếp vào các công việc liên quan đến ngành nghề theo 

học; được bố trí trực tiếp vào các phòng ban của công ty và hỗ trợ phòng kĩ thuật;                

-  Chế độ đãi ngộ hấp dẫn trong thời gian thực tập và làm việc tại Công 

ty;                      

 - Đặc biệt, trong quá trình thực tập nếu làm việc tốt sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính 

thức tại công ty. 

III. Một số quy định khi thực tập tại công ty. 

- Trong quá trình thực tập phải nghiêm túc tuân thủ giờ giấc của công ty, tiếp nhận các 

công việc được giao khi làm việc tại công ty như CBCNV của công ty. 

- Thực tập 06 ngày/ tuần, nếu xin nghỉ phải có thông báo bằng văn bản trước 01 ngày. 

- Thời gian từ 07:30 am đến 16:30pm. 

IV. Cách thức nộp hồ sơ 

- Sinh viên có nhu cầu xin thực tập có thể tham gia phỏng vấn trực tiếp tại Công ty. 

- Sinh viên khi đến tham dự phỏng vấn vui lòng mang theo hồ sơ sau:  

+ Đơn xin thực tập 

+ Sơ yếu lý lịch  

CÔNG TY TNHH 

ĐIỆN TỬ VIỆT HOA



+ Bằng cấp liên quan (photo công chứng ) 

+ Chứng minh thư nhân dân  (photo công chứng ) 

+ Sổ Hộ khẩu (photo công chứng ) 

+ Giấy khám sức khỏe (thời hạn không quá 06 tháng) 

+ 10 Ảnh thẻ 3x4 (chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất) 

Thời hạn nộp hồ sơ 

Từ ngày 10/04/2019 đến hết ngày 30/06/2019 (Nộp trực tiếp đến công ty, gửi CV qua 

mail: dieu_phuong.truong_thi@muarata.com hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện). 

Người liên hệ: Chị Diệu Phương - Bộ phận Tuyển dụng nhân sự- Đơn vị Tổng vụ 

Điện thoại liên hệ: 02363 736188, DD: 0932 489942 

Email: dieu_phuong.truong_thi@muarata.com  

 

             TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ 

 

 

 

 

                                                                   NGUYỄN NGỌC ĐỨC 

 

 

In order to create conditions for students to complete their graduation thesis, at the same 

 time have the experience with real work after graduation and can return to work at the 

Company.  

We would like to send you the internship plan as follows 

I. Condition of reception 

- A final year students studying electronic mechanical engineering. 

- Outstanding student priority during the school period. 

- Number of reception student: 05 students. 

- Depending on the internship schedule from school (starting 2 May,2019). 

- Ability to work independently or in groups, high sense of responsibilities 

- No criminal record, good morality and personality, good sense of discipline 

II. The benefits of internship 

- Experience a real, professional, friendly working environment 

- Be trained and directly participation in work related to studying majors ;  

- Arranged into related section and support technical departments; 

- Attractive remuneration; 

- Especially, in the process of internship if working well will have the opportunity to become  

the official staff at the company. 

III. Some regulations when doing the internship at the company.. 

       -  Internship schedule 06 days/week, in case absent must get permission before 01 day 

- Time from 07:30 am to 16:30pm 
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IV. How to submit documents - 

Students wishing to ask for an internship can participate in an interview directly at The compa

ny. 

- Students attending interviews are kindly requested to bring the following records: 

 

+ Application for Internship 

+ Resume  

+ Related Diploma (photo notarized) 

+ ID Card (photo notarized) 

+ Household registration book (photo notarized) 

+ Health Certificate (not exceeding 06 months) 

+ 10 3x4 Photos (taken during the most recent 06 months) 

Application deadline: from  10 April, 2019 to 30 Jun, /2019  

Contact Person: Ms. Dieu Phuong-HR Recruitment Department-Total Service Unit 

Contact Number: 02363 736188, DD: 0932 489942 

Email: dieu_phuong.truong_thi@muarata.com 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


