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NHÀ TÀI TRỢ VÀNG 

 
CÔNG TY TNHH 

NHẬT HUY KHANG 

 

Công ty TNHH Nhật Huy Khang được 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 

 

Là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực 

này, chúng tôi đã đưa được hơn 2500 thực tập sinh 

và kỹ sư sang Nhật Bản làm việc trong tất cả các 

ngành và các lĩnh vực trong đó có hơn 300 kỹ sư tốt 

nghiệp từ trường ĐH SPKT TPHCM sang Nhật 

làm việc. 

Kỹ sư các ngành: 
- Cơ khí chế tạo máy 

- Cơ khí động lực 

- Cơ khí ô tô… 

 
Phòng 

A4-

101 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHĂN NUÔI C.P. 

VIỆT NAM 

 

 Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam là 

một thành viên của tập đoàn C.P. Thái Lan, được cấp 

giấy phép số 545 A/GP năm 1993 đầu tư vào Việt 

Nam theo hình thức 100% vốn nước ngoài.  

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty bao 

gồm: Hạt giống, thức ăn chăn nuôi và thủy sản; các 

loại con giống về: heo, gà, vịt và tôm; thiết bị chăn 

nuôi và thủy sản; chế biến và phân phối thực phẩm.   

- Công Nghệ Thông Tin, 

Kế Toán 

- Tài Chính, Quản Trị 

- Ngoại Ngữ 

- Công Nghệ Thực Phẩm 

- Hóa, Sinh 

- Môi Trường 

- Các ngành về điện, cơ 

khí 

- Xây dựng 

- Thiết kế thời trang 

- Công nghệ in. 
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Phòng 

A4-

101 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH 

NIDEC COPAL 

VIỆT NAM 

 

Công ty TNHH Nidec Copal (VIETNAM) 

Đường số 18, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên 

sản xuất các motor nhỏ có độ chính xác cao và linh 

phụ kiện. 

 

- Điện – Điện tử 

- Cơ khí 

- Kỹ sư thiết kế 

- Kỹ thuật tự động hóa 

- Quản lý chất lượng, … 

Phòng 

A4-

101 

 

CÔNG TY TNHH 

NIDEC TOSOK 

VIET NAM 

Nidec Tosok Vietnam.Co., LTD (NTVC) thành lập 

ngày 19/09/1994, là một trong những công ty thành 

viên của NIDEC Corp. 

Kỹ sư các ngành: 
- Kỹ sư cơ khí, cơ điện tử 

- Công nghệ ô tô, cơ khí 

động lực 

- Cơ khí chế tạo máy 

Phòng 

A4-

101 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

FSC VIỆT NAM  

Công ty Cổ phần FSC Việt Nam có tổng vốn đầu tư 

trên 2.300 tỷ đồng, sở hữu nhà máy sản xuất ván 

MDF quy mô Top 10 thế giới với diện tích hơn 20ha 

tại KCN Nam Đồng Phú, Bình Phước, với dây 

chuyền công nghệ hiện đại với nhập khẩu hoàn toàn 

từ châu Âu 

 

Kỹ sư các ngành: 
- Cơ Khí 

- Điện Tự Động 

- Hóa 

- Chế Biến Lâm Sản. 

- Quản Trị Kinh Doanh 

- Kế Toán 

- Kỹ Sư Hóa 
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Phòng 

A4-

101 

 

 

 

 

 

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... 

1&2 

 

 

 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Nestlé được thành lập từ 1866 bởi Henri Nestlé có 

trụ sở chính tại Vevey-Thụy Sĩ. 

Nestlé được biết đến là công ty hàng đầu thế giới về 

dinh dưỡng, sức khỏe và sống vui khỏe với hơn 

333.000 nhân viên, 447 nhà máy thuộc 86 quốc gia 

trên toàn cầu. 

 

Lĩnh vực hoạt động:  Sản xuất kinh doanh Thực 

phẩm và Đồ Uống 

 

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng 

các ngành 

- Cơ khí, Cơ điện tử 

- Điện, Điện tử 

- Hóa, Công nghệ sinh học 

- Công nghệ thực phẩm 

- Công nghệ tự động 

- Kế toán 

- Quản lý công nghiệp, Quản 

trị kinh doanh 

 

3&4  
CÔNG TY TNHH 

THIẾT KẾ RENESAS  

VIỆT NAM 

Công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam (RVC) 
tự hào là công ty công nghệ cao đầu tiên trong lĩnh 

vực thiết kế bán dẫn (thiết kế phần cứng 

(SoC/IP/MCU) và phần mềm nhúng) được thành lập 

ở Việt Nam từ năm 2004 bởi Tập đoàn Renesas của 

Nhật Bản.  

Là một công ty thiết kế phần cứng, RVC đã nghiên 

cứu, thiết kế các hệ thống vi mạch tích hợp (SoC) 

dùng cho các hệ thống trên xe hơi và các ứng dụng 

khác.  

Kỹ Sư Thiết Kế Phần Mềm & 

Kỹ Sư Thiết Kế Phần Cứng: 

 SV Tốt nghiệp chuyên ngành:  

- Điện tử, Viễn thông,  

- Cơ điện tử, Tự động hóa,  

- Kỹ thuật Máy tính,  

- Công nghệ thông tin,  

- Toán học - Khoa học Máy 

tính, Vật lý - Điện tử, Vật 

lý - Khoa học Máy tính. 
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CÔNG TY TNHH 

FASHION 

GARMENTS 2 

Fashion Garments 2 thành lập năm 1994 là 

một trong những công ty may mặc hàng đầu 

tại Việt Nam với  trụ sở chính và 4 nhà máy 

tại Đồng Nai  và 1 nhà máy tại Quảng Nam 

- Công Nghệ May 

- Kinh Tế 

- Quản Trị Kinh Doanh 

- Kế Toán 

- Tiếng Anh 

6 

 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TETRA PAK  

VIỆT NAM 

Tetra Pak Vietnam Joint Stock Company 

(TPVN), là công ty Thụy Điển hàng đầu thế giới 

chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ chế biến và 

đóng gói thực phẩm dạng lỏng.  

 

Được thành lập năm 1994 tại Việt Nam và có 1 văn 

phòng chi nhánh tại Hà nội. Hiện nay công ty đang 

chuẩn bị xây nhà máy tại khu VISIP 2A, Bình dương 

nên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. 

Kỹ sư, Kỹ thuật viên chuyên 

ngành: 

- Điện công nghiệp 

- Cơ khí 

- Cơ điện tử 

- Tự động hóa 

- Kỹ thuật hệ thống công 

nghiệp, … 
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CÔNG TY TNHH  

SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ BÁN DẪN 

TOÀN CẦU VIỆT NAM 

GES là công ty cổ phần có trụ sở tại Mỹ. Mô hình 

kinh doanh chúng tôi kết hợp rất nhiều trang thiết bị 

kỹ thuật chuyên môn từ Hoa Kỳ và Nhật bản với tài 

nguyên chi phí thấp và tiện nghi tại Việt Nam, một 

trong những môi trường năng động nhất ở Châu Á 
 

- Kỹ sư Điện – điện tử 

- Cơ khí 

- Cơ điện tử 

- Tự động hóa 
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CÔNG TY TNHH 

ADNOVUM  

VIỆT NAM 

 
 

 

AdNovum Việt Nam – công ty công nghệ hàng đầu 

của Thụy Sĩ. 

AdNovum là một công ty công nghệ phần mềm 

chuyên về thiết kế, thực hiện, tích hợp các giải pháp 

kinh doanh và phần mềm bảo mật.  

Được thành lập vào năm 1988, đến nay, AdNovum 

đã có trụ sở tại Thụy Sĩ và đặt văn phòng ở 

Singapore, Hungary và Việt Nam. 

Kỹ sư phát triển phần mềm 

(Java, Front End) 

 

Kỹ sư kiểm thử phần mềm 
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CÔNG TY TNHH 

JABIL VIỆT NAM 

 

Jabil là một công ty đa quốc gia cung cấp dịch vụ 

thiết kế, sản xuất và quản lý sản phẩm điện tử cho 

các công ty công nghệ và điện tử toàn cầu. Với 105 

nhà máy ở 28 quốc gia, Jabil cố gắng trở thành đối 

tác giải pháp sản xuất toàn cầu hàng đầu thế giới.  

 

Jabil Vietnam Co., Ltd được thành lập năm 2007, 

tại Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TPHCM. Với mong 

muốn tăng trưởng và mở rộng trong tương lai tại Việt 

Nam và khu vực Châu Á, chúng tôi đang tìm kiếm 

những tài năng và đam mê tham gia vào đội ngũ đa 

dạng của chúng tôi.  

Kỹ sư các ngành: 
- Kỹ sư điện tử viễn thông 

(Test Engineering) 

- Kỹ sư điện tử, cơ điện tử 

(Manufacturing 

Engineering) 

- Kỹ sư quản lý công 

nghiệp/ chất lượng ( 

Industrial Engineering/ 

Quality Engineering) 

- Nhân viên mua hàng 

- Nhân viên kế hoạch sản 

xuất 

Nhân viên kiểm tra tồn kho 
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CÔNG TY TNHH 

DATALOGIC  

VIỆT NAM 

Datalogic Việt Nam được thành lập vào tháng 

1/2009 với 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn 

Datalogic S.p.A Ý. Cty hiện đặt tại khu Công nghệ 

Cao TPHCM với diện tích đất 20.000m2 

Quy mô công ty: 500~1000 nhân viên 

Thị trường xuất khẩu: 100% nước ngoài (USA, châu 

Âu, châu Á) 

Sản phẩm chiếm thị phần lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ 

 

Kỹ sư các ngành: 
 

- Công nghệ thông tin 

- Điện tử viễn thông 

- Điện- Điện tử 

- Tự động hóa 

- Cơ điện tử 

- Toán tin 

- Vật lý 

12&

13 

 

 

 
 

CÔNG TY TNHH 

CARGILL  

VIỆT NAM 

Cargill là tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực 

nông nghiệp, thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và 

dịch vụ tài chính.  

Thành lập tại Việt nam vào năm 1995, sau hơn 20 

năm hoạt động, Cargill phát triển mạnh mẽ và liên 

tục, nhanh chóng và bền vững để trở thành công ty 

hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và nuôi 

trồng thủy sản với 11 nhà máy lớn trên toàn quốc và 

đội ngũ hơn 2200 nhân viên tài năng. 

Kỹ sư các ngành: 
- Kỹ sư Điện – Điện tử 
- Tự động hóa 
- Cơ khí 

14 
 

CÔNG TY G.A. 

CONSULTANTS 

Công ty Cổ Phần G.A. Consultants được thành lập 

năm 1995, với phương châm “RÚT NGẮN 

KHOẢNG CÁCH GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT 

BẢN” . Từ 1996 đã liên kết với các trường đại học 

Đào tạo tiếng Nhật và Văn Hóa Nhật Bản với mục 

đích cung cấp những Kỹ Thuật Viên bậc cao cho các 

Xí Nghiệp Nhật Bản  

Kỹ sư các ngành: 
- Thiết kế Cơ Khí 

- Lập trình 

CAD/CAM/CNC,  

- Điều khiển tự động 

- Lập trình PLC,  

- Điện – Điện Tử 

- Lập trình C, C++ 

- Điện Công Nghiệp 

- Công nghệ thông tin 

- Xây dựng… 
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CÔNG TY TNHH  

ON SEMICONDUCTOR 

VIỆT NAM 

 

 

 

ON Semiconductor Vietnam (OSV), trực thuộc tập 

đoàn ON Semiconductor Hoa Kỳ, là một trong 10 

công ty sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn lớn nhất 

thế giới 

- Kỹ sư Điện – Điện tử 

- Cơ điện tử, Cơ khí 

- Tự động hóa, Khoa học 

vật liệu 

- Hóa học 

- Vật lý 

16 

 
CÔNG TY 

MANPOWER VIỆT 

NAM 

 

Thành lập năm 2008 ở cả TP. Hồ Chí Minh và Hà 

Nội, ManpowerGroup Việt Nam là công ty sở hữu 

100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên trên thị trường 

tư vấn nguồn lực với các giải pháp tư vấn toàn diện. 

 Giải pháp tư vấn nguồn lực tại Việt Nam bao gồm: 

- Dịch vụ Tuyển dụng 

- Dịch vụ thuê ngoài Quy trình Tuyển dụng 

(Dịch vụ RPO) 

- Dịch vụ khoán việc và cho thuê lại lao động 

(Staffing & Labour Subleasing) 

- Dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp (Career 

Transition)  

- Điện- điện tử 

- Điện tử- Truyền Thông, 

Điện Công Nghiệp 

- Cơ Khí 

- Cơ Điện tử 

- Cơ Khí động lực 

- Điện công nghiệp và dân 

dụng, 

- Xây dựng dân dụng… 

- Các nghành học thuộc về 

khối kinh tế như: Kế 

toán, QTKD, Tài chính 

ngân hàng…. 
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CÔNG TY TNHH 

AVERY DENNISON 

RIS VIỆT NAM 

Avery Dennison là tập đoàn hàng đầu thế giới 

chuyên cung cấp các giải pháp nhãn mác và bao bì. 

Các giải pháp ứng dụng và công nghệ của tập đoàn 

được áp dụng rộng rãi trên nhiều sản phẩm đa dạng 

tại khắp các thị trường lớn và ngành nghề khác nhau.  
 

Sinh viên các ngành: 

- Công nghệ thông tin 

- Điện tử viễn thông 

- Điện- Điện tử 

- Tự động hóa 

- Cơ điện tử 

- Toán tin 

- Vật lý 

- thương mại 

- Tiếng Anh 

- Kinh tế … 

18 

 
CÔNG TY TNHH 

BAOSTEEL  

CAN MAKING  

(VIỆT NAM) 

Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam), 

thành lập ngày 18/8/2011, là công ty đầu tiên được 

đầu tư tại nước ngoài của Tập đoàn Baosteel với tổng 

vốn đầu tư khoảng 86 triệu USD, vốn điều lệ 35 triệu 

600 nghìn USD. 

 
- Kỹ sư cơ khí 

- Kỹ sư phân tích dữ liệu 

- Công nghệ in 

19&

20  
CÔNG TY CPSX 

NHỰA DUY TÂN 

 

Công Ty Nhựa Duy Tân chuyên sản xuất nhựa gia 

dụng bao bì thực phẩm, bao bì mỹ phẩm luôn được 

người tiêu dùng trong nước yêu chuộng, liên tục 20 

năm liền được bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng 

cao”, tự hào với Thương Hiệu Quốc Gia và đang có 

mặt tại nhiều thị trường trên thế giới như: Mỹ, Úc, 

Nhật, … với triển vọng ngày càng lớn.  

 

- Kỹ Sư Công nghệ Chế 

tạo máy 

- Công nghệ tự động 

- Thiết Kế Máy 

- Quản Lý Công Nghiệp 

- Điện Công Nghiệp 
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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 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

HỢP TÁC 

QUỐC TẾ  

Công ty thành lập ngày 28/4/2004. Công ty CICS 

qua hơn 10 năm hoạt động là 1 trong 10 công ty xuất 

khẩu lao động tốt nhất. 

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao 

đẳng, Đại học (không phân biệt 

ngành nghề) 

24 
 

CÔNG TY TNHH 

OMRON 

HEALTHCARE 

MANUFACTURING 

VIỆT NAM 

Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam 

(OHV), được thành lập ngày 19/03/2007, là một 

trong 5 cứ điểm sản xuất trong lĩnh vực Chăm sóc 

sức khỏe thuộc tập đoàn Omron. Được trang bị công 

nghệ tiên tiến nhất của OMRON, sản phẩm của OHV 

được xuất khẩu trên toàn thế giới và luôn tuân thủ 

nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng. 

 

Mục tiêu đến năm 2020, OHV sẽ trở thành Nhà máy 

toàn cầu, không chỉ là cứ điểm sản xuất mà còn là 

nơi tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại 

Việt Nam, sản xuất và cung cấp máy đo huyết áp đến 

cho 170 quốc gia trên toàn thế giới. 

- Kỹ sư Kỹ thuật 

điện tử 

- Công nghệ điện tử, 

Công nghệ tự động 

- Thiết kế máy 

- Cơ khí thiết kế 

khuôn,… 
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 CÔNG TY SẢN 

PHẨM MÁY TÍNH 

FUJITSU VIỆT 

NAM, TNHH. 

CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU 

VIỆT NAM, TNHH. 

Số 31, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, 

Tỉnh Đồng Nai 

Nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao, 

chuyên: 

- Thiết kế bảng mạch in điện tử (PCB design) 

- Sản xuất đế bảng mạch in điện tử (PWB) 

- Lắp ráp bảng mạch in điện tử (PCBA) 

- Các sản phẩm lắp ráp điện tử khác 

 

Kỹ sư các ngành: 
- Điện tử 

- Cơ khíHóa học 

- IT 

- Kỹ Thuật Công Nghiệp 

- Ngoại Thương 


