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CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG 

NGHIỆP & GIÁO DỤC TÂN TIẾN  
Công Ty AIE thành lập từ năm 2005 

với sứ mệnh là cánh cửa chuyển giao 

các công nghệ tân tiến, cho đến nay 

luôn là đơn vị tiên phong cung cấp các 

giải pháp công nghệ 3D tổng thể tại 

Việt Nam.  

- Phát brochure giới thiệu công ty 

- Trưng bày dây chuyền công nghệ máy 3D 

scanner GOM, phần mềm thiết kế ngược 

Geomagic Design, mẫu demo in 3D Stratasys 

- Giới thiệu các vị trí tuyển dụng và thực tập cho 

sinh viên ngành  cơ khí chế tạo máy, cơ điện tử, 

kế toán và các ngành liên quan 
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CTY TNHH NESTLE VIỆT NAM Nestlé là tập đoàn thực phẩm và thức 

uống lớn nhất thế giới có hơn 2000 

nhãn hiệu khác nhau, từ các thương 

hiệu biểu tượng toàn cầu cho đến các 

thương hiệu địa phương được yêu 

thích, và đang hiện diện tại 191 quốc 

gia trên toàn thế giới. 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Chuyên viên nhân sự tư vấn định hướng nghề 

nghiệp giới thiệu vị trí tuyển dụng, điền và nhận 

CV trực tiếp. 

- Tuyển dụng nhiều vị trí các ngành điện, điện tử, 

cơ điện tử, cơ khí, công nghệ ô tô, công nghệ 

thực phảm 

- Giới thiệu dây chuyền công nghệ bằng video clip 

- Phát sản phẩm dung thử Nestcaphe, Nestea, Milo 

- Quà tặng cho Sinh viên tham gia chương trình đố 

vui. 
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CÔNG TY TNHH ASUZAC ASUZAC là công ty có 100% vốn của 

Nhật Bản. Công ty chuyên cung cấp 

sản phẩm GỐM ĐIỆN TỬ dung trong 

công nghiệp. 

- Giới thiệu công ty và các vị trí tuyển dụng trực 

tiếp tại vị trí của doanh nghiệp 17 
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CTY TNHHH FASHION 

GARMENTS 2 
FGL là thành viên của Tập đoàn 

Hirdaramani tại Sri Lanka và công ty 

may LT trụ sở tại Mỹ, là một trong 

những nhà xuất khẩu hàng may mặc 

tiên phong tại Việt Nam. 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Tuyển dụng nhiều vị trí dành cho sinh viên ngành 

công nghệ may, ngoại ngữ, kế toán- nhận hồ sơ 

trực tiếp tại chương trình 

- Quà tặng cho sinh viên đến giao lưu tại vị trí của 

doanh nghiệp 
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CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SAO 

BẮC ĐẨU 

 

Công ty chuyên cung cấp các giải 

pháp tích hợp hệ thống chuyên 

nghiệp, cung cấp các dịch vụ đa dạng 

và chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT 

- Phát brochure giới thiệu công ty, có chuyên viên 

tư vấn kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp 

cho sinh viên 

- Tuyển dụng sinh viên ngành CNTT, kế toán, điện 

tử viễn thông, quản trị kinh doanh 
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CTY TNHH AVERY DENNISON 

RIS VIỆT NAM Công ty hàng đầu cung cấp giải pháp 

in ấn nhãn mác, vật liệu chuyên dụng 

cho thị trường may mặc. Công ty hoạt 

động ở 50 quốc gia trên thế giới, trụ 

sở chính đặt tại Glendale, California, 

Mỹ. 

- Chuyên viên tư vấn định hướng nghề nghiệp cho 

sinh viên 

- Giới thiệu các vị trí tuyển dụng:chế bản, kỹ sư 

quy trình, kỹ sư chất lượng, bảo trì, nhân viên 

phát triển nhãn mẫu 

- Giới thiệu chương trình quản trị viên tập sự cho 

năm sau 

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại chương trình, liên hệ 

phỏng vấn sau 

- Phát quà tặng cho sinh viên đến giao lưu, tìm 

hiểu doanh nghiệp 

- Tham gia trò chơi “Đoán thử nhận quà thật” 
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ESUHAI CO., LTD  
Công ty cung cấp dịch vụ giới thiệu 

việc làm, tuyển dụng kỹ sư và thực tập 

sinh đi làm việc tại Nhật Bản 

- Phát tờ rơi giới thiệu chương trình tuyển dụng kỹ 

sư 

- Có chuyên viên tư vấn định hướng nghề nghiệp 

- Tuyển dụng: Sinh viên cơ khí, cơ điện tử, điện tự 

động, điện-điện tử, cơ khí động lực, xây dựng 

trực tiếp tại chương trình 

- Quà tặng cho sinh viên đến giao lưu tại vị trí của 

công ty 
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CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 

RENESAS VIỆT NAM  

Công ty TNHH Renesas Design Việt 

Nam là công ty con của Renesas 

Electronics Corporation. 

chuyên thực hiện dịch vụ thiết kế tiên 

tiến về phần cứng và phần mềm cho 

nhiều loại bán dẫn 

- Phát brochure giới thiệu công ty 

- Có chuyên viên tư vấn, định hướng nghề nghiệp 

- Tuyển dụng kỹ sư thiết kế phần mềm, phần cứng, 

sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành điện-điện tử, 

điện tử viễn thông, cơ điện tử, CNTT, tự động 

hóa,  

- Có quà tặng cho sinh viên đến giao lưu với doanh 

nghiệp 

5 
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CTY CP DAIKIN AIR 

CONDITIONING (VIETNAM) Daikin là nhà sản xuất máy điều hòa 

không khí hàng đầu thế giới đến từ 

Nhật Bản 

- Phát brochure giới thiệu công ty 

- Có chuyên viên tư vấn, định hướng nghề nghiệp 

cho sinh viên 

- Giới thiệu các vị trí tuyển dụng 

- Sinh viên đến tham quan và tương tác trả lời câu 

hỏi với doanh nghiệp sẽ được nhận quà tặng 
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CÔNG TY TNHH NHẬT HUY 

KHANG  Thành lập ngày 02/02/2010, là công ty 

chuyên về lĩnh vực phái cử thực tập 

sinh và kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản 

- Chuyên viên tư vấn giới thiệu công ty, giới thiệu 

chương trình tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Nhật 

Bản 
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CTY CP KỸ THUẬT ECO Công ty chuyên thi công lắp đặt hệ 

thống M&E cho các cao ốc văn 

phòng, resort, nhà xưởng 

 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Chuyên viên nhân sự tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp 

- Tuyển dụng, thực tập dành cho sinh viên năm 

cuối ngành điện, Nhiệt, cơ khí, xây dựng.  
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CTY CP SẢN XUẤT NHỰA DUY 

TÂN  

Thương hiệu nhựa Duy Tân được 

thành lập từ năm 1987, Công ty liên 

tục phát triển và ngày càng lớn mạnh, 

đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 

giai đoạn 2014 - 2016 và giai đoạn 

2016 - 2018 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty và các vị trí tuyển 

dụng 

- Chuyên viên tư vấn định hướng nghề nghiệp cho 

sinh viên 

- Có quà tặng cho sinh viên đến giao lưu và điền 

phiếu thông tin tại bàn 
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CÔNG TY TNHH ABB 

ABB tại Việt Nam là một phần của 

Tập đoàn ABB. Với hơn bốn thập 

niên đứng đầu về công nghệ số, ABB 

Group là công ty hàng đầu trong các 

thiết bị và hệ thống công nghiệp đã 

được kết nối kỹ thuật số với một cơ sở 

lắp đặt gồm hơn 70.000 hệ thống điều 

khiển kết nối 70 triệu thiết bị. 

- Phát brochure giới thiệu công ty, phát panorama 

giới thiệu tổng quan các sản phẩm của ABB 

- Chuyên viên nhân sự tư vấn trực tiếp tại chương 

trình 

- Giới thiệu chương trình thực tập 3 tháng cho sinh 

viên các ngành kỹ thuật, điện 

- Chương trình thực tập sinh mùa thu 

- Chương trình gameshow có quà tặng cho sinh 

viên trả lời đúng 

21 
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CÔNG TY TNHH MITSUBA VIỆT 

NAM 

Thành viên của tập đoàn Mitsuba, sản 

phẩm chính của công ty là các thành 

phần điện cho xe 4 bánh. Các kỹ năng 

và công nghệ cũng được áp dụng cho 

các thành phần xe máy, thiết bị chăm 

sóc và phụ tùng xe hơi 

- Giao lưu , tư vấn kỹ năng làm việc cho sinh viên 

- Giới thiệu kế hoạch tuyển dụng cho SV sắp tốt 

nghiệp 

- Tuyển dụng kỹ sư cơ khí, chế tạo máy, tự động 

hóa, cơ điện tử 

- Quà tặng cho sinh viên đến giao lưu và điền 

phiếu thông tin cho công ty 

14 
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CÔNG TY OBAYASHI VIỆT NAM 

Tổng công ty Obayashi đã bước chân 

vào Việt Nam từ năm 1992 được biết 

đến như một trong những nhà thầu 

nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam với 

các dự án đáng chú ý cả ở khu vực 

nhà nước và tư nhân như Đại sứ quán 

Nhật Bản, cầu Thanh Trì, nhà ga sân 

bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đường hầm 

Thủ Thiêm 

- Giới thiệu công ty,  các vị trí tuyển dụng 

- Chuyên viên nhân sự tư vấn định hướng nghề 

nghiệp trong lĩnh vực cơ điện và xây dựng cho 

sinh viên 

- Tuyển dụng kỹ sư xây dựng, cơ điện, kết cấu 

nhận hồ sơ trực tiếp tại bàn 

- Quà tặng cho sinh viên đến giao lưu, tìm hiểu 

doanh nghiệp 

1 
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CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 

THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH 

(TTCS) 

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm 

có sử dụng đường hoặc sử dụng phụ 

phẩm, phế phẩm từ sản xuất đường; 

Sản xuất điện thương phẩm và điện để 

tự sử dụng từ nguyên liệu chính là bã 

mía và/hoặc than đá 

 

- Phát brochure giới thiệu công ty 

- Có chuyên viên tư vấn, định hướng nghề nghiệp 

giải đáp thắc mắc cho sinh viên 

- Tuyển dụng kỹ sư các ngành cơ khí, cơ nhiệt, tự 

động, điện, xây dựng cơ bản, CNTT, công nghệ 

Hóa- thực phẩm bằng hình thức phát phiếu thông 

tin dự tuyển trực tiếp tại chương trình. 

- Phát quà tặng cho sinh viên đến tham gia giao 

lưu 

26 
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AMARIS 

Tập đoàn quốc tế chuyên tư vấn các 

giải pháp trong lĩnh vực CNTT và 

quản lý dự án  

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Tuyển thực tập ngành IT, nhân sự 

- Tuyển dụng nhiều vị trí dành cho sinh viên công 

nghệ Thông tin 

- Phát quà tặng dành cho sinh viên đến giao lưu 

với doanh nghiệp 

4 
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CTY TNHH CỘNG SỰ ĐÔNG 

DƯƠNG 
Công ty LD với tập đoàn dầu khí Hàn 

Quốc KPI hoạt động trong lĩnh vực tài 

chính, thương mại, là đối tác phân 

phối chính thức của HONEYWELL 

trong nhóm ngành hóa chất 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Chuyên viên tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 

sinh viên 

- Tuyển dụng nhân viên kinh doanh  

- Trưng bày sản phẩm chính Gas lạnh Honeywell. 

- Quà tặng lưu niệm: áo phông cho sinh viên đến 

giao lưu với doanh nghiệp 

2 
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CTY TNHH FOURTH VALLEY 

CONCIERGE VIỆT NAM

 

Công ty tư vấn giới thiệu việc làm cho 

các công ty tại Nhật Bản. 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Chuyên viên tuyển dụng tư vấn định hướng nghề 

nghiệp cho sinh viên 

- Giới thiệu chương trình tuyển dụng các vị trí làm 

việc tại Nhật Bản và HCM chủ yếu dành cho 

Sinh Viên năm 3,4 Công Nghệ Thông Tin 

- Tặng quà lưu niệm từ Nhật Bản cho sinh viên 

đến giao lưu tại vị trí của công ty. 
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CÔNG TY TNHH KUMKANG 

KIND VIỆT NAM  

Công ty con trực thuộc tập đoàn 

KumKang Kind của Hàn Quốc, là một 

trong những công ty dẫn đầu ở Hàn 

Quốc về lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là 

các giải pháp xây dựng liên quan đến 

các khuôn đúc bê tông, hệ ván khuôn 

hay còn được gọi là cốp pha 

(formwork) cho các công trình cao 

tầng 

- Phát brochure cho những sinh viên muốn tìm 

hiểu Kumkang Kind Vietnam 

- Tuyển dụng 05 vị trí kỹ sư thiết kế cốp pha cho 

sinh viên ngành xây dựng  

- Phát quà tặng: 30USB cho 30 sinh viên ngành 

xây dựng đến tìm hiểu và ứng tuyển vị trí kỹ sư 

thiết kế cốp-pha. 

34 
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CTY TNHH NISSEI ELECTRIC 

VIỆT NAM 
Công ty điện tử 100% vốn Nhật Bản 

chuyên gia công các linh kiện điện tử 

phục vụ trong công nghệ truyền thông. 

- Giới thiệu công ty 

- Giới thiệu các vị trí tuyển dụng cho sinh viên 

ngành cơ điện tử, điện-điện tử, cơ khí 
32 
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CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY 

CHÁNH DƯƠNG  

Công ty thành lập 2004 với 100% vốn 

đầu tư nước ngoài, trực thuộc tập đoàn 

giấy Cửu Long- Trung Quốc chuyên 

sản xuất giấy bìa carton, giấy ruột 

dùng cho ngành bao bì. 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Giới thiệu các vị trí tuyển dụng dành cho sinh 

viên cơ khí. 
33 
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CÔNG TY TNHH CN CAO SU 

CHÍNH TÂN VN Công ty vốn 100% Đài Loan chuyên 

sản xuất vỏ ruột xe cao su các loại. 

 

- Chuyên viên nhân sự tư vấn và định hướng nghề 

nghiệp 

- Tuyển dụng các vị trí dành cho sinh viên ngành 

Hóa, cơ khí, điện công nghiệp 

39 
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CÔNG TY TNHH FREETREND 

INDUSTRIAL A (VN) 

Công ty TNHH Freetrend Industrial A 

thuộc tập đoàn Dean Shoesvới 100% 

vốn đầu tư nước ngoài. Công ty 

chuyên sản xuất các loại giày thể thao 

xuất khẩu 

 

- Phát brochure giới thiệu công ty 

- Chuyên viên tư vấn, định hướng nghề nghiệp 

- Tuyển dụng các vị trí cho sinh viên ngành điện-

điện tử, cơ khí tự động hóa, quản lý công nghiệp, 

Quản trị kinh doanh, kế toán, tiếng Anh  

3 
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CTY TNHH THANG MÁY OTIS 

VIỆT NAM 

 

Công ty chuyên cung cấp và bảo trì 

các sản phẩm vận chuyển hành khách 

lớn nhất trên thế giới, bao gồm thang 

máy, thang cuốn và băng tải khách. 

Trụ sở của Otis đặt tại Farmington, 

tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ 

- Giới thiệu công ty, phát brochure giới thiệu các 

vị trí tuyển dụng 

- Tư vấn giới thiệu về chương trình đào tạo, huấn 

luyện 6 tháng dành cho các sinh viên sắp tốt 

nghiệp 

- Quà tặng cho sinh viên đến tham gia giao lưu, 

tìm hiểu công ty 

7 
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CÔNG TY TNHH TM SX DV NAM 

QUANG 

Công ty thương mại kinh doanh dụng 

cụ gia công cơ khí hãng SECO 

- Phát tài liệu , catalogue dụng cụ gia công cơ khí 

hãng Seco 

- Tuyển dụng NV Kinh Doanh, giám sát ưu tiên 

ngành cơ khí công nghiệp CNC, phay tiện 

41 
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CTY TNHH VINA ECO BOARD 
Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván 

gỗ nhân tạo. 

 

- Nhân viên tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 

sinh viên 

- Giới thiệu chương trình thực tập, tuyển dụng sinh 

viên các ngành điện công nghiệp, điện lạnh, tự 

động hóa, cơ khí chế tạo máy, kế toán, quản trị 

kinh doanh 

8 
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CTY TNHH CHUYỂN PHÁT 

NHANH LAZADA VIỆT NAM Công ty cung cấp các dịch vụ logistic, 

kho bãi, vận chuyển, giao nhận hàng 

hóa cho thương mại điện tử 

- Tư vấn nghề nghiệp tại bàn cho sinh viên  

- Tuyển dụng trực tiếp các vị trí liên quan đến kho 

vận, vận chuyển 
43 
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CTY TNHH TM KIM TÍN 
Tập đoàn trong ngành kim khí, gỗ, 

chuyên KD sản phẩm vật liệu hàn, 

kim loại màu 

 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Chuyên viên tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 

sinh viên 

- Giới thiệu các vị trí tuyển dụng nhân viên kinh 

doanh, nhân sự và kỹ sư cơ khí 

40 

30 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU 

CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM  

Trung tâm đào tạo, tư vấn tuyển dụng 

thuộc khu công nghệ Cao TP.HCM 

- Chuyên viên tư vấn giới thiệu trung tâm đào tạo 

Khu Công Nghệ Cao, tư vấn hướng dẫn làm đồ 

án 

- Tuyển dụng sinh viên các ngành cơ khí chế tạo 

máy, cơ điện tử, điện-điện tử, cơ khí động lực, 

nhiệt-điện lạnh 

- Giới thiệu các giải pháp tích hợp trong công 

nghiệp: IoT với PLC, giám sát và xử lý hình ảnh 

9 

31 

ESQUEL GARMENT 

MANUFACTURING (VIETNAM) 

CO., LTD  
Thành viên của tập đoàn ESQUEL 

Group- HongKong chuyên sản xuất 

hàng may mặc, là đối tác của các nhãn 

hàng nổi tiếng như Tommy Hilfiger, 

Nike, Gap, JCrew… 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Chuyên viên nhân sự tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp 

- Tuyển dụng kỹ sư tự động hóa, QA, kỹ sư quản 

lý công nghiệp, chuyên viên cải tiến quy trình 

sản xuất 

35 

32 

CÔNG TY CP KỸ THUẬT Ý 

TƯỞNG 

 
Công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ 

thuật, công nghệ chuyên thiết kế, xử 

lý bản vẽ kỹ thuật, chế tạo thiết bị tự 

động cho các công ty Nhật Bản 

- Phát tờ rơi giới thiệu công ty 

- Chuyên viên tư vấn định hướng nghề nghiệp, 

chia sẻ kỹ năng hòa nhập môi trường doanh 

nghiệp 

- Giới thiệu sản phẩm mới, công nghệ của công ty 

- Tuyển dụng sinh viên ngành cơ khí và điện-điện 

tử 

- Có quà tặng dành cho các sinh viên đến giao lưu 

6 



33 

CTY CP FSC VIỆT NAM 
Công ty chuyên sản xuất ván sợi nhân 

tạo MDF sử dụng công nghệ, máy 

móc hiện đại của Đức, Thụy Điển, 

Thụy Sĩ. 

- Chuyên viên kỹ thuật cơ khí và điện tự động hóa 

tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên 

- Tuyển dụng trực tiếp kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện tự 

động, kỹ sư hóa 

20 

34 

CTY CP MÁY NÉN KHÍ TU-SEIKI 

Công ty nhập khẩu phân phối máy nén 

khí Tu-Seiki từ Nhật Bản 

- Phát brochure giới thiệu công ty 

- Tuyển dụng kỹ sư chế tạo máy, cơ khí động lực, 

điện-điện tử 

- Giới thiệu dây chuyển công nghệ 

30 

35 

CTY TNHH MTEX VIỆT NAM Doanh nghiêp̣ 100% vốn Nhâṭ Bản 

Sản xuất IC bán dẫn và thiết kết sản 

xuất môṭ số trang thiết bi ̣ để SX bán 

dâñ.  

Sản xuất linh kiêṇ cơ khí dùng cho ô 

tô để xuất khẩu. 

- Nhân viên tư vấn giới thiệu công ty, phát 

brochure cho sinh viên quan tâm 

- Giới thiệu dây chuyên sản xuất IC xem thông qua 

kính hiển vi đặt tại bàn doanh nghiệp 

- Tuyển dụng sinh viên ngành cơ điện tử, điện-

điện tử, cơ khí nhận hồ sơ trực tiếp tại chương 

trình 

28 

36 

CTY CP ĐẠI THIÊN LỘC 

Công ty cơ khí chuyên sản xuất thép 

tấm, tôn mạ kẽm, tôn mạ lạnh, tôn 

màu 

- Phát catalogue giới thiệu công ty 

- Kỹ sư tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên 

- Trình chiếu giới thiệu dây chuyền công nghệ sản 

xuất tôn mạ kẽm, tôn mạ lạnh, tôn màu 

- Tuyển  dụng kỹ sư cơ khí 

10 

37 

CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

BOWKER VIỆT NAM 

Chuyên sản xuất hàng may mặc thể 

thao xuất khẩu. 

- Chuyên viên tư vấn giới thiệu công ty 

- Tuyển dụng nhân viên thiết kế, quản lý chuyền, 

nhân viên văn phòng 
18 

38 

CTY TNHH GBC 

ENGINEERSVIỆT NAM 

 

Công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật và 

thiết kế bản vẽ kỹ thuật chi tiết đến từ 

CHLB Đức 

 

- Phát brochure, có chuyên viên tư vấn, giới thiệu 

công ty 

- Tuyển dụng các vị trí họa viên CAD, kỹ sư cấu 

trúc, kỹ sư thiết kế 

- Quà tặng cho sinh viên đến giao lưu 

38 

http://www.gbc-engineers.com/
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39 

CTY TNHH MTV DV VIỄN 

THÔNG PHƯƠNG NAM 
Là đối tác độc quyền của FPT 

Telecom 

- Giới thiệu doanh nghiệp 

- Tuyển dụng sinh viên ngành CNTT, điện tử viễn 

thông, điện công nghiệp 
37 

40 

CTY TNHH 8899 JOB SEARCH 
Công ty tư vấn giới thiệu việc làm với 

trang web 8899.vn 

- Chuyên viên tư vấn giới thiệu công ty, nhận hồ 

sơ thông tin của các sinh viên quan tâm đến các 

vị trí tuyển dụng tại bàn.  

- Tư vấn cách trình bày CV, các kỹ năng cần cho 

phỏng vấn 

- Quà tặng cho sinh viên đến giao lưu 

44 

41 

CTY TNHH DV BĐS VIỆT NAM 

HOUSE 
Công ty tư vấn môi giới Bất Động Sản 

- Chuyên viên nhân sự giới thiệu công ty, tư vấn 

và định hướng nghề nghiệp chọ sinh viên 

- Tuyển dụng nhân viên KD BĐS các ngành Kinh 

Tế, Thương mại, Kế toán, Quản trị kinh doanh. 

45 

42 

CTY TNHH H2 TECHNOLOGY

 

Công ty chuyên phát triển sản phẩm 

công nghệ cho người dùng tập trung 

vào lĩnh vực giáo dục và IoT. 

- Phát tờ rơi, có nhân viên tư vấn giới thiệu công 

ty, các sản phẩm của công ty 

- Tuyển dụng các vị trí dành cho sinh viên CNTT 

- Giới thiệu cho sinh viên dung thử sản phẩm công 

ty là ứng dụng Gia Sư Toeic và Giao Tiếp PRO 

46 

43 
CTY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG 

TIẾN PHÁT 

Tiến Phát là nhà nhập khẩu, phân phối 

thiết bị Điện công nghiệp, Tự động 

hoá và Khí nén thủy lực 

chuyên nghiệp. 

- Giới thiệu công ty và các cơ hội nghề nghiệp cho 

các bạn sinh viên 42 

44 
CTY CP SÀN GD BĐS HƯNG 

THỊNH 

Công ty thành lập 2003 ty hoạt động 

chuyên sâu trong lĩnh vực bất động 

sản. 

- Giới thiệu công ty và các cơ hội nghề nghiệp cho 

các bạn sinh viên 47 

45 
CÔNG TY TNHH TM & DV SAO 

VIỆT THÀNH  
- Giới thiệu công ty và các cơ hội nghề nghiệp cho 

các bạn sinh viên 48 


