Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Lô I-11, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM
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Kính gửi:
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Ban lãnh đạo Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM,
Ban lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ sinh viên,
Các bạn sinh viên

Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex chúng tôi được chính thức
đưa vào hoạt động từ đầu năm 2016 với vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD. Được xây dựng trên diện tích
lên đến 122ha bao gồm các khu phức hợp sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm Điện tử như: Ti
vi, Tủ lạnh, Máy giặt, Máy hút bụi… với hơn 7,000 công nhân viên. Đây là một trong 4 nhà máy
sản xuất các thiết bị điện tử gia dụng lớn nhất của Samsung hiện tại trên toàn cầu.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất trong thời gian sắp tới, Công ty Điện tử Samsung HCMC CE
Complex tăng cường tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau. Đặc biệt, rất nhiều vị trí không yêu cầu về
kinh nghiệm sẽ là cơ hội lớn cho các bạn sinh viên vừa mới ra trường.
Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2019, những vị trí sẽ được Công ty tuyển dụng chi tiết như sau:
Vị trí tuyển dụng

Kỹ sư R&D

Số lượng

50

Mô tả công việc

- Test và cải tiến thiết kế mẫu

(R&D Engineer)

10

- Giám sát/ cải tiến quy trình sản
xuất, điều phối, giao nhận

10

- Lập kế hoạch sản xuất
- Điều phối kho vận

30

- Giám sát chất lượng nguyên vật
liệu đầu vào (IQC)
- Giám sát chất lượng sản phẩm
đầu ra (OQC)
- Giám sát chất lượng trên dây
chuyền sản xuất (PQC, QA…)

Kỹ sư cải tiến
(Innovation Engineer)
Quản lý sản xuất
(Production Planning)

Giám sát chất lượng

Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại Học các
chuyên ngành: Công nghệ
thông tin, Cơ khí, Điện - Điện
tử, Cơ - Điện tử...
- Biết sử dụng phần mềm thiết
kế như NX, Autocad,
Solidworks…
- Tiếng Anh giao tiếp
- Tốt nghiệp Đại Học các
chuyên ngành: Kỹ sư công
nghiệp, Quản lý công nghiệp
- Tiếng Anh giao tiếp
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao
đẳng, Đại Học tất cả các
chuyên ngành: Điện - Điện Tử,
Điện Công nghiệp, Cơ Khí,…

20
Kỹ sư bảo trì

Kỹ thuật viên bảo trì
(Maintenance Satff)

20

- Quản lý hệ thống tự động máy
công nghiệp (Automation
Engineer)
- Quản lý và khắc phục sự cố
khuôn dập, khuôn ép
(Injection/Mold Maintenance
Engineer)
- Quản lý và giám sát kỹ thuật
dây chuyền sản xuất (Process
Engineer)
- Quản lý hệ thống điện hạ tầng
(Utility Engineer)
- Bảo trì hệ thống tự động máy
công nghiệp
- Bảo trì khuôn dập, khuôn ép
- Bảo trì dây chuyền sản xuất
- Bảo trì hệ thống điện hạ tầng

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại
Học các chuyên ngành: Điện Điện Tử, Điện Công nghiệp,
Cơ Điện Tử, Cơ Khí, Tự động
hóa…

- Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao
Đẳng các chuyên ngành: ĐiệnĐiện Tử, Điện Công nghiệp,
Cơ Khí, Chế tạo khuôn…

Ngoài ra còn có các vị trí khác thường xuyên được đăng tải trên trang Facebook: SEHC Tuyen dung
Các bạn ứng viên vui lòng gửi CV tiếng Anh về địa chỉ email: T.TUYEN.N@SAMSUNG.COM
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 028 6285 5599 – 028 6285 5588.

