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BOSCH VIỆT NAM 

 
 

Bosch bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 1994. 

Công ty TNHH Bosch Việt Nam có trụ sở chính tại 

TP. Hồ Chí Minh, hai văn phòng chi nhánh ở Hà Nội 

và Đà Nẵng cùng nhà máy Gasoline Systems sản 

xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục (CVT) tại 

tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Bosch cũng vận hành một 

trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ và các 

giải pháp doanh nghiệp (Công ty TNHH Robert 

Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam) 

và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Ô 

tô tại TP. Hồ Chí Minh.  

Trong năm tài chính 2015, Bosch đạt doanh thu hợp 

nhất 68 triệu đô-la Mỹ (61 triệu euro), tăng 50% so 

với năm 2015. Tổng doanh thu ròng, bao gồm doanh 

thu từ các công ty con chưa hạch toán hợp nhất và 

các đơn hàng giao trong nội bộ các công ty trực 

thuộc, đạt 293 triệu đô-la Mỹ (264 triệu euro). Tính 

đến 31/12/2015, Bosch đã tuyển dụng khoảng 2.400 

cộng sự tại Việt Nam.  

Tại Việt Nam, Bosch có bảy ngành hàng kinh doanh: 

Phụ tùng và Thiết bị Ô tô; Điện tử Ô tô và Xe máy; 

Kỹ thuật Truyền động và Điều khiển; Kỹ thuật Đóng 

gói; Dụng cụ Điện cầm tay; Hệ thống An ninh và 

Công nghệ Nhiệt. 

- IT 

- Telecommunication, 

Mechanical 

- Industrial 

- Electrical 

- Automation… 
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CÔNG TY TNHH 

THANG MÁY 

MITSUBISHI  

VIỆT NAM 

  Công Ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt 

Nam được đầu tư 100% vốn của Tập đoàn 

Mitsubishi, chuyên cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang 

máy, thang cuốn Mitsubishi đáp ứng mọi nhu cầu của 

khách hàng.  

Thang máy Mitsubishi là sự lựa chọn hàng đầu cho 

các khách sạn 5 sao, cao ốc văn phòng, khu phức hợp 

sang trọng và cơ sở hạ tầng giao thông công cộng. 

Kỹ sư các ngành: 
- Cơ điện tử 

- Điện-điện tử 

- Hệ thống điện 

- Điện công nghiệp 

- Cơ khí 

- Xây dựng 

- Quản trị kinh doanh 

- Quản lý công nghiệp 

- Ngôn ngữ Anh 

- Quản trị văn phòng 

- Môi trường 

A4-
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CÔNG TY TNHH 

MARUEI VIỆT NAM 

PRECISION 

Công ty TNHH Maruei Việt Nam Precision 

(MVP) là DN chế xuất 100% vốn của Nhật Bản, 

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 … 

Kỹ sư các ngành: 

- Kỹ sư Cơ khí chế tạo 

- Cơ điện tử 

- Công nghệ tự động 

- Thiết kế máy 

- Quản lý công nghiệp 

- Kỹ thuật công nghiệp 

- Điện, điện tử 

- Xây dựng 

- Kinh tế kỹ thuật... 

A4-
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ XUẤT KHẨU 

LAO ĐỘNG VÀ 

CHUYÊN GIA 

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và 

Chuyên gia (SULECO Vietnam JSC) có tiền thân là 

Công ty TNHH MOTV Xuất khẩu Lao động và 

Chuyên gia (SULECO) – doanh nghiệp nhà nước 

trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

SULECO đã có gần 35 năm phát triển, từ 19/12/1991 

đến nay, đi tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu lao 

động và chuyên gia. Hoạt động chính của Công ty, 

- Cơ khí (Hàn, tiện, phay 

bào, đúc, dập, ép lim 

loại, gia công sản phẩm 

tiện,….) 

- Chế biên thực phẩm 

(thuỷ sản, nông 

nghiệp,…..) 

- Đóng giói sản phẩm 

(công nghiệp, nông 

nghiệp 
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bên cạnh các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, giới 

thiệu việc làm, là đưa người lao động Việt Nam có 

tay nghề, kỹ năng sang các thị trường có thu nhập 

cao để làm việc.Thị trường của SULECO bao gồm 

trong và ngoài nước, với doanh thu chính đến từ Nhật 

Bản và các quốc gia phát triển có nhu cầu tuyển dụng 

lao động trong các lĩnh vực như cơ khí, hàn, sản xuất 

chế biến công nghệ cao, điều dưỡng viên, quản lý 

nhà hàng, khách sạn, giao dịch, bán hàng 

- Xây dựng ( các lĩnh vực) 
 

A4-
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CÔNG TY TNHH 

NIDEC SERVO 

VIETNAM 

Công ty TNHH Nidec Servo Việt Nam, thành lập 

từ 2009, là thành viên của Tập đoàn Nidec. 

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất động cơ chính xác nhỏ 

và bộ phận dùng cho thiết bị tự động văn phòng, thiết 

bị công nghiệp, máy trả tiền tự động, máy ảnh kiểm 

tra, hệ thống chiếu sáng, bơm bộ phận thẩm thấu 

nhân tạo, điện liệu pháp trong y học, thiết bị giải trí 

Kỹ sư các ngành:  

- Cơ điện tử  

- Điện tử,  

- Cơ khí thiết kế chế tạo 

máy,  

- Kỹ sư chất lượng PCB 

- Nhân viên điều hành hệ 

thống ISO 

1&2 

 

 
 

CÔNG TY TNHH 

INTEL PRODUCTS 

VIỆT NAM 

Intel - nhà chế tạo bộ vi xử lý lớn nhất thế giới, đồng 

thời là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm dùng cho 

máy tính, mạng và truyền thông - Intel luôn chú 

trọng phát triển công nghệ, sản phẩm và không 

ngừng sáng tạo để luôn mang đến những lợi ích cho 

mọi người trong công việc cũng như cuộc sống.  

Nhà máy Intel tại Việt Nam đã đi vào sản xuất năm 

2010, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên năng 

động, xuất sắc và có mong ước trở thành những 

người tiên phong cùng sự phát triển của Intel Việt 

Nam trong tương lai. Tìm hiểu những cơ hội mới. 

Khám phá những thử thách mới. Hãy tạo sự khác biệt 

cùng Intel ngay hôm nay! 

- -Thực tập sinh/ Kỹ sư 

Điện tử viễn thông 

- Điện- Điện tử, Tự động 

hóa 

- Cơ điện tử, Hệ thống 

công nghiệp. Và các 

chuyen ngành liên quan 

khác. 

- IT - Công nghệ thông tin, 

Khoa học máy tính. 
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CÔNG TY 

OBAYASHI 

 VIỆT NAM 

Công ty Obayashi đã thành lập các văn phòng đại 

diện tại Hà Nội và ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ 

năm 1992 tại Việt Nam.  

Công ty Obayashi được biết đến là một trong những 

nhà thầu nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam với những 

dự án nổi bật trong cả khu vực nhà nước và khu vực 

tư nhân như  Lãnh sự quán Nhật Bản, cầu Thanh Trì, 

Ga hành khách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 

Đường hầm Thủ Thiêm, Đại Lộ Đông Tây Sài Gòn, 

Khu Công Nghiệp Nomura, Nhà máy Canon, Nhà 

máy Sanyo và nhiều dự án khác. 

- Kỹ sư xây dựng 

- Kỹ sư cơ điện 

4 

 
 

CÔNG TY 

TNHH APPAREL 

FAR EASTERN 

(VIETNAM) 

  Công ty TNHH APPAREL FAR EASTERN 

(VIETNAM) trực thuộc Tập Đoàn Far Eastern Group 

(FEG) được thành lập năm 1937 ở Thượng Hải, 

Trung Quốc. Vào năm 1949 Far Eastern đã chuyển từ 

Thượng Hải qua Đài Loan.  

Ngày nay FEG có hơn 300 công ty con, 50,000 người 

lao động tập trung vào 10 lĩnh vực kinh doanh chính: 

Sản xuất sợi Polyester và sợi tổng hợp, Sản xuất xi 

măng, Lĩnh vự bán lẻ, Lĩnh vực hóa dầu, Vận tải, 

Xây dựng, Tài chính, Khách sạn, Viễn thông và 

Trách nhiệm xã hội. 

Hiện nay Tổng giá trị tài sản của Tập đoàn FEG đã 

đạt 55 tỷ USD với 9 công ty được niêm yết trên thị 

trường chứng khoán. FEG đã có mặt khắp Đài Loan, 

Trung Quốc, Hồng Kong, Singapore, Thái Lan, Việt 

Nam và đang hướng tới mục tiêu vươn ra toàn thế 

giới.. 

- Cơ khí chế tạo máy 

- Công nghệ may 

- Thời trang 

- Công nghệ thông tin 

- Kinh tế 

- Ngoại ngữ (Anh, Trung) 

- Quản lý công nghiệp 

- Điện- Điện tử 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

JESCO ASIA 

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, 

Việt Nam, 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. 

- Kỹ sư thiết kế điện 

- Kỹ sư thiết kế cơ khí 

- Kỹ sư thông tin 

7  
CÔNG TY TNHH 

SCCC VIỆT NAM 

Được thành lập từ năm 1994, INSEE – trước đây còn 

được biết đến với tên gọi Holcim Việt Nam là doanh 

nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất vật liệu xây dựng và 

quản lý chất thải tại miền Nam Việt Nam.  

Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm 

cho không chỉ những dự án dân dụng, mà còn cho 

những công trình biểu tượng và đóng góp cho sự phát 

triển thương mại tại miền Nam Việt Nam. Thêm vào 

đó, chúng tôi tự hào về những điều mà chúng tôi đã 

và đang đóng góp cho nền kinh tế - xã hội và bảo vệ 

môi trường cho đất nước. Hiện công ty có hơn 1.100 

nhân viên đang làm việc tại 5 nhà máy xi măng và 

các trạm trộn bê tông hiện đại tại Tp.HCM. 
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CÔNG TY CP TMDV 

NGỌC AN  

Hyundai Ngọc An- – Tên thường gọi: Hyundai Ngọc 

An  thành lập ngày 28/06/2004 – Là Đại lý chính 

hãng Hyundai tại thị trường Việt Nam 

- Kỹ sư ô tô 

- KTV sửa chữa ô tô 

- Tư vấn bán hàng 

9 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KỸ THUẬT Ý 

TƯỞNG 

Idea Technology là công ty hoạt động về kỹ thuật và 

công nghệ, khách hàng chủ lực là các công ty Nhật 

Bản. Chúng tôi chuyên về thiết kế, xử lý bản vẽ kỹ 

thuật, hỗ trợ thiết kế, thiết kế máy, thiết kế điện, ứng 

dụng công nghệ robot, thiết kế chế tạo máy móc thiết 

bị tự động hóa cho thị trường Nhật Bản. 

Quy mô công ty: 185 nhân viên, đa số là kỹ sư thiết 

kế máy, kỹ thuật viên CAD. Nhà máy gia công chế 

tạo 150 nhân viên. 

- Kỹ sư thiết kế máy  

- Kỹ thuật viên CAD 

- Kỹ sư thiết kế điện. 

- Kỹ sư thiết kế hệ thống 

Piping. 

- Kỹ thuật viên Điện biết 

tiếng Nhật, 

- Nhân viên gia công, tiện, 

phay cơ CNC. 

10&
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CÔNG TY TNHH 

HELLA VIỆT NAM 

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. 
 

- Kỹ sư Điện- Điện tử 

- Cơ khí 

- Tự động hóa 

- Cơ điện tử. 

15  
CÔNG TY TNHH NAM 

PHƯƠNG VIỆT 

Công ty TNHH công nghệ Nam Phương Việt được ra 

đời vào năm 2010 trong lúc sự phát triển và bùng nổ 

của các giả pháp công nghệ tại Việt Nam ra đời với 

sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất đưa 

ra những giải pháp hữu ích nhất với phương châm 

“kết nối giải pháp toàn diện” 

 

- Kỹ sư kinh doanh 

- Kỹ sư thiết kế điện 

- Thợ cơ khí 

- Kỹ sư lắp ráp tủ bảng 

điện 
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TRUNG TÂM  

HƯỚNG NGHIỆP  

VÀ ĐÀO TẠO  

VIỆT NHẬT 

 

Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật 
(viết tắt là VJEC) trực thuộc trường Đại Học Sư 

Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh với mục tiêu củng 

phát triển hợp tác giữa Nhà trường với các đối tác 

Nhật bản trong đào tạo, thực tập, hướng nghiệp, 

nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ; 

- Sinh viên tất cả các 

ngành 

17 

 
 

CÔNG TY CP  

DỆT MAY - ĐẦU TƯ 

– THƯƠNG MẠI 

THÀNH CÔNG 

 

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại 

Thành Công với hơn 40 năm hình thành và phát 

triển, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng 

đầu trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam, là công ty 

chuyên sản xuất và kinh doanh về lĩnh vực may mặc 

với các sản phẩm quần áo thời trang, vải, sợi.  

Khách hàng mục tiêu là trong nước và quốc tế như: 

Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, …  

Ngày thành lập: 16/08/1976 

- Công nghệ May – Thời 

trang 

- Kinh tế 

- Ngoại ngữ 
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CÔNG TY TNHH 

MTEX VIỆT NAM 

Công ty TNHH MTEX Việt Nam là doanh nghiệp 

100% vốn Nhật Bản, thành lập theo GPĐT cấp ngày 

02/12/1996, đầu tư tại Đường 18, KCX Tân Thuận, 

Quận 7. 

Lĩnh vực hoạt động:  Sản xuất IC bán dẫn và linh 

kiện cơ khí dùng cho ô tô để xuất khẩu. 

- Kỹ sư Cơ điện tử 

- Điện- Điện tử 

- Cơ khí thiết kế và chế tạo 

máy 

- Quản lý công nghiệp, 



8 

 

19 
 

 
CÔNG TY TNHH 

FRIESLANDCAMPINA 

VIỆT NAM 

FrieslandCampina thành lập công ty tại Việt Nam 

hơn 20 năm, cung cấp hơn 1,5 tỷ đơn vị sữa chất 

lượng cao mỗi năm với nhiều thương hiệu yêu thích 

như Dutch Lady, Friso và Yomost. Ngoài việc sản 

xuất và cung cấp các loại thực phẩm dinh dưỡng cho 

trẻ em, công ty còn cung cấp nhiều sản phẩm sữa cho 

tất cả các thành viên trong gia đình. 

 

Cam kết cải thiện cuộc sống của người dân Việt 

Nam, FrieslandCampina Việt Nam tích cực tham gia 

các hoạt động xã hội, tạo ra những giá trị chung với 

cộng đồng như Quỹ Khuyến khích Nghiên cứu Đèn 

Đom Đóm, hoạt động sản xuất sữa bền vững, nghiên 

cứu khoa học về dinh dưỡng, khám và điều trị miễn 

phí cho người nghèo, Giáo dục dinh dưỡng cho công 

chúng. Tất cả các hoạt động phối hợp với Bộ Y tế, 

Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hội Dinh dưỡng, Hiệp 

hội Bác sĩ Thiếu niên đã góp phần nâng cao cuộc 

sống của người Việt Nam. 

SAP Assistant 
 

 

20 Công ty eSilicon  

Việt Nam 

Công ty eSilicon là công ty chuyên về nghiên cứu, 

thiết kế các vi mạch điện tử và phát triển các phần 

mềm hỗ trợ cho quá trình thiết kế vi mạch điện tử 

(chip), tối ưu hóa thiết kế theo yêu cầu của khách 

hàng đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách 

hàng trong quy trình sản xuất, kiểm thử để đạt được 

hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất. 

- Electronics, 

Telecommunications, 

Automation 

- IT 

- Computer Science 
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CÔNG TY TNHH 

KIMBERLY CLARK 

VIỆT NAM 

 

Kimberly-Clark là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, 

luôn tự hào vì xây dựng thành công một đội ngũ nhân 

viên luôn làm việc với tất cả sự đam mê. Chúng tôi 

không chỉ mang đến những cơ hội phát triển nghề 

nghiệp của bạn thông qua những công việc ý nghĩa, 

sáng tạo mà còn là sự phát triển chuyên môn vững 

chắc 

Từ năm 2000 Kimberly Clark đã có mặt tại Việt Nam 

với các nhãn hàng: Kleenex, Huggies, Kotex,... 

 

- Kỹ sư tập sự (hệ Đại học) 

- Kỹ thuật viên tập sự (hệ 

Cao đẳng, Trung cấp) 
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CÔNG TY TNHH 

ABB VIỆT NAM 

ABB tại Việt Nam được thành lập năm 1993 với tư 

cách là một thành viên trong tập đoàn ABB toàn cầu, 

với hơn 850 nhân viên làm việc tại 3 miền Bắc, 

Trung, Nam: Trụ sở chính và Nhà Máy Biến Thế 

nằm ở Hà Nội, Nhà máy Thiết bị điện Cao thế và 

Trung thế ở Bắc Ninh và 2 văn phòng đại diện tại 

TPHCM và Đà Nẵng. 

Địa chỉ văn phòng đại diện ở TP HCM: Tầng 12 và 

12B tòa nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, P. 12 Quận 4 

- Kỹ Sư thực tập Cơ Khí 

- Cơ Điện Tử 

- Điện-Điện tử 

- Tự động hóa. 

24 
 

CÔNG TY TNHH 

SAITEX 

INTERNATIONAL 

ĐỒNG NAI (VN) 

Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai 

(VN) 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất 

hàng may mặc denim xuất khẩu sang thị trường Mỹ 

và châu Âu. Chúng tôi thành lập vào năm 2002 và đã 

mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng với 04 nhà 

máy đặt tại Khu công nghiệp AMATA tỉnh Đồng 

Nai. 

-Website: www.sai-tex.com 

-Qui mô: 4000 lao động. 

 

- Công nghệ may 

- Thiết kế thời trang 

- Điện công nghiệp 

- Công nghệ điện tự động 

- Công nghệ tự động 

- Cơ điện tử 

- Cơ khí 

- Tiếng Anh 

- Quản lý công nghiệp. 

http://www.sai-tex.com/
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CÔNG TY  

TNHH SMC 

MANUFACTURING 

VIỆT NAM 

SMC Manufacturing Việt Nam Co., Ltd (SMC 

Manufacturing). Thành lập ngày 23 tháng 9 năm 

2014, Là một trong những công ty thanh viên trong 

tập đoàn SMC Nhật Bản 

- Cơ khí 

- hóa học 

- Công Nghệ Thông Tin 

- Tự động hóa…. 


