
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TOWADA VIỆT NAM 

 ----------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: ….../2019/TEV-ADM 

V/v: Tuyển dụng sinh viên thực tập trải nghiệm tại Towada Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2019 

  

Kính gửi: - Ban lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

   - Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp – trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam là một công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, có trụ 

sở tại Lô C1+C2 – KCN Phúc Điền – Xã Cẩm Phúc – Huyện Cẩm Giàng – Tỉnh Hải Dương – Việt 

Nam. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện tử như bản mạch điện tử dùng 

cho điện thoại bàn, điện thoại không dây, bộ chuyển kênh cho tivi và các thiết bị điện tử công nghệ 

cao khác. 

Căn cứ vào nhu cầu và định hướng tuyển dụng lao động trẻ của Công ty, chúng tôi xin gửi 

công văn này tới quý trường với mong muốn tiếp nhận sinh viên thực tập tại Công ty. Chi tiết như 

sau: 

1. Thời gian thực tập dự kiến: 23/12/2019 ~ 29/02/2020 

2. Số lượng dự kiến: 40 sinh viên (ưu tiên sinh viên chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự 

động hóa, Công nghệ thông tin) 

3. Các hạng mục hỗ trợ như sau: 

 Hỗ trợ cho sinh viên: 

- Hỗ trợ chi phí thực tập cho sinh viên: 4,200,000vnd/tháng 

- Trợ  cấp chuyên cần 100,000vnd/tháng cho sinh viên nếu tham gia thực tập trải nghiệm 

đầy đủ. 

- Hỗ trợ xe đưa đón sinh viên ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của kỳ thực tập tại công ty 

- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên trong thời gian thực tập tại công ty 

- Hỗ trợ suất ăn trưa đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất cho sinh viên trong thời gian thực tập tại 

công ty 

- Sinh viên được thực tập trải nghiệm trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản, được đào 

tạo các kỹ năng cần thiết để có thể ứng dụng trong tương lai. 

- Sinh viên được cấp chứng nhận thực tập tại Towada và được ưu tiên khi xét tuyển làm 

nhân viên chính thức tại công ty. 



 Chúng tôi cam kết: 

- Đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của các thông tin nêu trên. 

- Không thu bất kỳ khoản chi phí nào từ các bạn sinh viên trong suốt quá trình thực tập tại 

Công ty. 

- Cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động và công cụ, dụng cụ phục vụ quá trình thực tập trải 

nghiệm. 

- Cử cán bộ hướng dẫn, quản lý sinh viên trong suốt quá trình thực tập. 

Công ty rất mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ tích cực của Quý trường trong chương 

trình tuyển dụng sinh viên thực tập trải nghiệm của Công ty chúng tôi. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận: 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY  

- Như kính gửi; 

- Lưu HCNS 

  

 

 

 


