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Thư Tuyển Dụng 

Kính gửi: Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 

Lời đầu tiên, đại diện Công ty TNHH Điện Tử R&P, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Điện – Điện tử đã 

tạo điều kiện để công ty có thể hợp tác với Khoa. Công ty đã làm việc với nhiều kỹ sư được đào tạo từ Khoa và 

được đánh giá rất cao về chất lượng đào tạo, kiến thức chuyên môn cũng như tác phong sinh viên tốt nhiệp. Do 

đó, hôm nay, công ty muốn gửi lời đến Khoa nhằm tuyển dụng các tân kỹ sư vào các vị trí công việc của công ty. 

Công ty TNHH Điện Tử R&P có hơn 15 năm kinh nghiệm trong phân phối linh kiện và thiết kế các hệ 

thống nhúng bao gồm phần cứng, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Công ty hiện là nhà phân phối chính 

thức cho: Microchip, Telit, Rohm, Panasonic, … và là đối tác với Bosch Việt Nam, Công ty thiết bị điện miền 

trung, Mobifone, … Công ty không chỉ hoạt động trên lĩnh vực phân phối linh kiện mà còn mở rộng thêm các 

giải pháp nhà máy PCBA, Automation Testing. Việc phát triển này nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước 

đẩy nhanh tốc độ thiết kế, hoàn thiện sản phẩm và ít phụ thuộc nước ngoài. Để phát triển chiến lược đó, công ty 

cần hoàn thiện đội ngũ kỹ sư để đáp ứng các công việc cũng như tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội. Với sự đánh 

giá cao chất lượng đào tạo của trường và Khoa, công ty xin gửi các yêu cầu tuyển dụng đến Khoa và mong được 

phổ biến đến sinh viên. 

Chúng ta thấy rằng, các tập đoàn lớn đang có sự dịch chuyển vào thị trường Việt Nam ngày càng nhiều, tạo 

ra nhiều cơ hội việc làm trong đó có việc làm trong lĩnh vực Automation Testing (AT). AT là một phần rất quan 

trọng, quyết định chất lượng sản phẩm. AT có trong cả phần cứng, phần mềm và trong sản xuất - là một chuỗi 

các tiến trình do đội ngũ kỹ thuật đưa ra nhằm kiểm tra sản phẩm có đạt các tiêu chí thiết kế và tiêu chuẩn an toàn 

trước khi đưa ra thị trường. Công việc này được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ của các công cụ, thiết bị chuyên 

dụng cho từng loại sản phẩm riêng biệt. Do đó, lĩnh vực này yêu cầu đội ngũ có chuyên môn, nhạy bén trong tiếp 

cận công cụ và xử lý công việc. Thêm vào đó, khả năng ngoại ngữ là một yêu cầu quan trọng để trao đổi với các 

chuyên gia nước ngoài. AT hứa hẹn sẽ đem lại việc làm tốt với môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội rèn 

luyện chuyên môn, tiếp xúc và sử dụng nhiều thiết bị tiên tiến. Hiện tại, AT có 3 phân nhóm là Software Test 

Manual, Software Test Automation và Software Development, các mô tả công việc chi tiết như sau: 

Công việc chung: 

➔ Tiếp nhận yêu cầu, bảng mô tả và phần cứng. 

➔ Hiểu các yêu cầu, hiểu tài liệu kỹ thuật sau đó thực hiện các tiến trình theo yêu cầu. 

➔ Viết báo cáo kết quả. 
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 www.rpc.vn 

 (+84) 028.3811.9870 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ R&P 
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Bên cạnh đó, mỗi vị trí công việc sẽ có những tác vụ riêng được mô tả như sau: 

Vị trí Software Test Manual: 

 

Vị trí Software Test Automation:  

 

Vị trí Software Development:  
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 Thông tin liên hệ: 
 

 

 Phan Dũng Liêm  
  

 ĐT: 090.260.3775     

 
 Email: liem.phan@rpc.vn     
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Từ những vị trí công việc trên, công ty đưa ra một số yêu cầu đối với ứng viên như sau: 

 Chuyên ngành: Các chuyên ngành Điện tử. 

 Kỹ năng: Logic, lập trình C/C++, phân tích. 

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh (4 kỹ năng). 

Khi được tuyển dụng, các ứng viên sẽ được đào tạo kiến thức cơ bản trong 2 tháng và 1 tháng đào tạo 

chuyên môn. Mức lương từ 12.000.000VND đến 15.000.000VND tuỳ theo năng lực. 

Trên đây là nội dung tuyển dụng của công ty. Một lần nữa, công ty xin gửi lời cảm ơn đến Khoa, kính chúc 

Khoa đạt được nhiều thành công hơn và mong đợi nhiều sự hợp tác với công ty hơn trong tương lai. 

Trân trọng cảm ơn, 

Dũng Liêm. 
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