
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CÔNG TY KEFICO 

 

1. Thông tin cơ bản về công ty 

HYUNDAI KEFICO là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của tập đoàn HYUNDAI có 

trụ sở chính tại Hàn Quốc, chuyên sản xuất các linh kiện công nghệ cao sử dụng cho ô tô. 

Là doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước được vinh doanh “Doanh nghiệp vì người 

lao động” - đứng thứ 3 trong TOP 10 doanh nghiệp có chế độ phúc lợi tốt nhất VN. 

 

2. Các thông tin về chương trình tham quan: 

2.1. Thời gian tham quan: Ngày 13/12/2019 hoặc ngày 20/12/2019  

(Sinh viên đăng ký cho ban tổ chức theo link, dựa trên số lượng sinh viên đăng ký, 

ban tổ chức sẽ lập kế hoạch tham quan cụ thể). 

https://forms.gle/tJ8G9jenJpk8y32h8 

2.2. Đối tượng tham gia chương trình tham quan: 

- Giảng viên: Mỗi khoa cử 1 - 2 giảng viên giảng dạy chuyên ngành, có quan tâm 

đến chương trình tham quan trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp tham gia. 

- Sinh viên: Sinh viên đại học năm cuối các ngành Điện, Điện tử, Cơ khí, Tự 

động hóa. Ưu tiên sinh viên có hộ khẩu Hải Dương, hoặc các tỉnh/thành lân cận Hải 

Dương. (Công ty mong muốn tuyển dụng sinh viên thực tập có hưởng lương sau chương 

trình tham quan, theo Banner đính kèm thư này). 

- Tổng số: 100 - 200 người/đợt tham quan. 

2.3. Thông tin thêm: 

- Công ty chuẩn bị xe đón/trả đoàn tại trường. 

- Công ty mời cơm trưa đoàn tham quan tại doanh nghiệp. 

- Sinh viên có thể mang theo hồ sơ để kết hợp phỏng vấn thực tập tại doanh nghiệp 

ngay chiều cùng ngày tham quan. 

  



THÔNG TIN THÊM VỀ CÔNG TY 

HYUNDAI KEFICO là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của tập đoàn HYUNDAI có 

trụ sở chính tại Hàn Quốc, chuyên sản xuất các linh kiện công nghệ cao sử dụng cho ô tô. 

Là doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước được vinh doanh “Doanh nghiệp vì người 

lao động” - đứng thứ 3 trong TOP 10 doanh nghiệp có chế độ phúc lợi tốt nhất VN. 

1.    Cơ hội học tập nước ngoài (Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, , Ấn Độ, Hà Lan, 

Singapore…)- Ở Hyundai Kefico thì tất cả các vị trí kỹ sư đều định hướng phải oversea 

training/business khá nhiều. 

2.    Thường xuyên được đào tạo trong nước và tại công ty nâng cao trình độ ( Tiếng 

Anh, tiếng Hàn, kỹ năng mềm, Kỹ thuật chuyên môn tiên tiến hiện đại nhất VN…)- hiện 

Hyundai Kefico là công ty có hệ thống hiện đại tiên tiến bậc nhất , và cũng là doanh 

nghiệp hight-tech số 1 ở Hải Dương. 

3.    Thưởng định kỳ ( Tết & các ngày lễ) và thưởng đặc biệt tùy theo doanh thu 

hàng năm 

4.     Nghỉ 12 ngày phép/năm và 6 ngày nghỉ công ty (trả nguyên lương), trả tối đa 

06 ngày phép dư tương đương 300%/ngày 

5.    Các hoạt động phong trào tổ chức thường niên (Tiệc cuối năm, ngày hội gia 

đình, ngày hội thể thao, các giải thể thao, các hoạt động tình nguyện, từ thiện…) 

6.    Xe đưa đón HN Công ty; Hải Dương Công ty 

7.    Quà các dip lễ tết ( tết âm, trung thu, 01/06, phụ nữ VN& quốc tế-Nam cũng có 

quà cho mẹ hoặc vợ…, sinh nhật bản thân, sinh nhật công ty) 

8.    Du lịch hàng năm vào dip hè (còn chưa kể các chuyến đi do các phòng tự tổ 

chức  ) 

9.    Tiệc giao lưu các khối/ Office team building 

10.  Sân bóng nhân tạo, phòng tập GYM, PINPONG, YOGA, AEROBIC (có trang 

bị nhà tắm, tủ đồ cá nhân) miễn phí cho CBCNV. 

Cùng rất nhiều các chính sách khác mà công ty hiện tại áp dụng cao hơn so với luật 

VN hiện hành (các khu vực nghỉ ngơi cho CNV, Minimart, các hoạt động khuyến khích 

cải tiến, tính OT hơn % so với quy định của luật, hỗ trợ sinh con về chi phí, ngày nghỉ cho 

nam giới hơn luật,……) 


