
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HẢI PHONG 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

V/v “Nhân viên kỹ thuật sản xuất bộ nhớ thông minh cho thiết bị điện tử” 

1. Giới thiệu cơ bản về công ty 

Tên công ty Toshiba Memory 

Website https://jp.toshiba-memory.com/ 

 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

 

Tỉnh MIE  

Giới thiệu 

tập đoàn 

Là Công ty phát triển về sản xuấ t bộ nhớ, thiết bị thông minh, ổ cứng cho PC, Laptop. Công ty đã có 39 nhân sự do 

Công ty Hả i Phong phái cử đang làm việc. 

2. Nội dung công việc 

 

3. Cách thức ứng tuyển (Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7 (Zalo): 0968043099 

- Đăng kí online ngay để nhận hỗ trợ nộp hồ sơ:  https://forms.gle/EPmqvCx7N5ejQi989  

- Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Công ty Hả i Phong-trường Đạ i học Cần Thơ (Trên dãy văn phòng đoàn trường Đạ i học Cần Thơ) 

Nơi nhận: 

- Trường liên kết thực tập trải nghiệm 
- P. Đối ngoại Hải Phong JSC 
- P. Kinh doanh Hải Phong JSC. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

HẢI PHONG 

 

 

Thời gian làm 

việc (theo ca) 

 

- 07:00~17:50 

- 08:15~19:05 

- 19:00~5:50 

- 20:15~7:05 

(3 ngày làm-1 ngày nghỉ) 

 

Mức lương 
 

Lương tháng cơ bản: ~ 32 triệu VNĐ/tháng (chưa tăng ca 

thêm giờ) 

 

Số lượng 

 

65 sinh viên 

 

 

 

Mô tả công việc 

 

- Sản xuấ t các sản phẩm bộ nhớ 

thông minh cho thiết bị điện tử 

- Sản xuấ t ổ cứng cho PC, Laptop 

- Sản xuấ t thẻ nhớ, chip nhớ 

thông minh 

 

 

 

Yêu cầu 

*SV năm cuối hoặc tốt nghiệp trong vòng 1 năm trở lạ i, các 

chuyên nghành: IT, Điện, Điện tử, Cơ khí, Cơ Điện tử, Kỹ 

thuậ t, Vậ t lý kỹ thuậ t và các chuyên ngành liên quan 

* Sinh viên nắm tốt kỹ năng Word, Excel 

* Sinh viên học tốt Toán, Lý, Hóa 

Lịch phỏng 

vấn dự kiến 

 

Tháng 08/2020 

Lịch xuất 

cảnh dự kiến 

 

Tháng 03/2021 
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