
  

 

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN 

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2020 

Để mở rộng hoạt động sản xuất, trong đợt 2 năm 2020, chúng tôi tiếp tục tuyển dụng hàng trăm Kỹ sư, Cử 

nhân đã tốt nghiệp, hoặc sẽ tốt nghiệp (nhận bằng muộn nhất vào ngày 31/08/2021), tất cả các chuyên ngành 

từ các trường Đại học, Học viện trong cả nước; làm việc tại Nhà máy/ Trung tâm của Samsung Việt Nam thuộc 

các địa điểm sau: 

 Tại Thái Nguyên: 1. Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), 2. Samsung Electro-

Mechanics Việt Nam (SEMV) 

 Tại Bắc Ninh: 1. Samsung Electronics Việt Nam (SEV), 2. Samsung Display Việt Nam (SDV),               

3. Samsung SDS Việt Nam (SDSV), 4. Samsung SDI Việt Nam (SDIV) 

 

 Các nhóm ngành tuyển dụng: 

1. Khối sản xuất & Nghiên cứu phát triển 
a) Chuyên ngành Cơ khí/ Chế tạo máy/ Cơ điện tử/ Nhiệt lạnh… 

b) Chuyên ngành Điện / Điện tử/ Tự động hóa/ Quản lý chất lượng… 

c) Chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Viễn thông/ Truyền thông/ … 

d) Chuyên ngành Hóa học/ Môi trường/ Vật liệu/ Vật lý kỹ thuật. 

2. Khối hỗ trợ 

a) Chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/ Nhân sự… 

b) Chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Kế toán/ Kiểm toán/ Thống kê… 

c) Chuyên ngành tiếng Anh/ tiếng Trung… 

 Cách nộp hồ sơ (duy nhất): 

Hạn nộp hồ sơ đến ngày 23/11/2020, ứng viên truy cập website www.samsungcareers.com.vn  Chọn mục 

“Tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp”  Chọn việc làm số 20VC013 “TUYỂN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 

ĐẠI HỌC (Đợt 2 năm 2020)” đọc kĩ nội dung sau đó đăng kí và làm theo hướng dẫn.  
 

Ứng viên đã từng thi tuyển trượt có cơ hội nộp hồ sơ dự tuyển lại! 

 

Do tình hình dịch Covid - 19, Công ty sẽ chỉ thông báo kết quả hồ sơ của thí sinh sau khi 

hoàn tất quá trình lọc hồ sơ. Lịch thi GSAT, phỏng vấn sẽ được quyết định sau khi Chính 

phủ đưa ra chỉ thị chính thức và tình hình dịch bệnh ổn định hơn. (Lịch trình thi sẽ được 

thông báo riêng cho các thí sinh vượt qua vòng hồ sơ) 

 

Trân trọng thông báo! 

 

Liên hệ: 

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp  – Phòng Nhân sự 

Điện thoại: 091.507.8688 

Email: hoanghiep.ng@samsung.com  

  

hoặc  

 

Anh Vũ Huy Tráng – Phòng Nhân sự 

Điện thoại: 083.91.66686 

Email: huy.trang@samsung.com 

 

Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi vui lòng gửi email tới: vuthi.thu@samsung.com 

Facebook chính thức và duy nhất: Tuyển dụng Samsung Việt Nam (www.facebook.com/tuyendungssvn) 

http://www.samsungcareers.com.vn/

