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Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà sáng tạo 3D-VN, Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại : 84-24-37687620,  Fax: 84-24-37687588 

Website: www.active-semi.com  

Công ty TNHH Active-Semi Việt Nam tự hào là công ty tiên phong trong lĩnh vực bán 

dẫn và thiết kế vi mạch tương tự (Analog IC design) tại Việt Nam. Công ty chúng tôi được 

thành lập từ năm 2005 và là thành viên của tập đoàn Active – Semi Inc., một công ty về 

chuyên về bán dẫn và thiết kế vi mạch tương tự được thành lập năm 2004 tại thung lũng 

Silicon, California, Mỹ, bởi những chuyên gia hàng hàng đầu thế giới về vi mạch tương tự và 

có mặt nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu, Hong Kong, Hàn Quốc, 

Đài Loan và Việt Nam. 

Active-Semi Inc. luôn tiên phong đưa ra các giải pháp sáng tạo về quản lý và tiết kiệm 

năng lượng thông qua các dòng sản phẩm IC quản lý nguồn cho một dải rộng các ứng dụng 

từ điện thoại thông minh, máy nghe nhạc, các thiết bị đeo tay, IOT, ổ cứng SSD…và SoC 

(System on Chip) cho các ứng dụng điều khiển thông minh (Intelligent Motor Control) phục 

vụ cho các ứng dụng điều khiển động cơ hiệu suất cao như điều hòa, máy lạnh, xe điện … 

Chúng tôi đang có nhiều vị trí tuyển dụng cho các bạn đam mê về công nghệ cao và vi 

mạch tương tự. Chúng tôi sẽ đào tạo và giúp bạn gia nhập đội ngũ kỹ sư hàng đầu thế giới về 

vi mạch tương tự thông qua việc bạn sẽ được đào tạo cơ bản và tham gia trực tiếp vào công 

việc thực tế cùng với những kỹ sư hàng đầu thế giới về lĩnh vực vi mạch tương tự. 
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Vị trí tuyển dụng và số lượng:  

1. Kỹ sư Analog IC Design – số lượng : 05 

2. Kỹ sư Application – số lượng : 03 

3. Kỹ sư IC Layout – số lượng : 03 
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Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành điện tử viễn thông.  

- Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên ngành. 

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, nhiệt tình và đam mê với công nghệ vi mạch. 

- Đọc hiểu tốt tiếng Anh. 

- Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.  

Nếu có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế Analog IC từ 

thiết kế, phân tích mạch, layout, test…sẽ là lợi thế cho ứng viên. 

- Sinh viên mới tốt nghiệp và các ứng viên chưa có kinh nghiệm trúng tuyển sẽ được đào 

tạo bởi các chuyên gia của công ty. 

Thu nhập và đãi ngộ:  

- Thu nhập cao bao gồm lương, thưởng hấp dẫn và phụ cấp cơm trưa. 

- Chính sách tăng lương phù hợp theo sự đóng góp và phát triển năng lực bản thân. 

- Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN theo quy định của Nhà nước. 

- Chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bổ sung theo chính sách công ty để chăm sóc sức 

khỏe tốt nhất cho nhân viên khi ốm đau. 

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ. 

- Các hoạt động thể thao, du lịch, team building… 

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước kèm theo chính sách bổ sung 

của Công ty. 

Địa điểm làm việc: Tầng 9, Toà nhà sáng tạo 3D-VN, Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

Thời gian làm việc: từ 8h30 sáng đến 17h30 chiều, các ngày từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần. 

Hồ sơ bao gồm : CV, ID (photo), ảnh, các văn bằng chứng chỉ liên quan. 

Thời gian nộp hồ sơ : Từ ngày 08/08/2018 đến ngày 28/09/2018 

Địa chỉ nhận hồ sơ :   

- Tầng 9, Toà nhà sáng tạo 3D-VN, Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Gửi CV qua địa chỉ email: ellenpham@active-semi.com (Ứng viên có thể bổ sung các 

giấy tờ cần thiết khi tới phỏng vấn sau). 

Người liên hệ: Ms Nhàn  024 3768720/  ext 169  

Mobile: 0977409306 - Email: ellenpham@active-semi.com 


