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 Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2008, SAMSUNG Việt Nam đã và đang tạo cơ hội việc 

làm cho hàng trăm nghìn người dân, cải thiện chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc phát 

triển kinh tế nước nhà. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã vươn lên trở thành một 

trong những Doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.  

 Trong năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, 

chúng tôi tiếp tục tuyển dụng hàng ngàn Cử nhân, Kỹ sư đã/ sẽ tốt nghiệp Đại học năm 2013, 2014, 

2015 tất cả các chuyên ngành từ các trường Đại học trong cả nước cho các nhà máy: Samsung 

Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Display Bắc Ninh (SDBN) tại Bắc Ninh; Samsung Electronics Việt 

Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV) tại Thái Nguyên; Trung tâm 

Nghiên cứu & Phát triển Điện thoại Di động (SVMC) tại Hà Nội. 

 SAMSUNG luôn tìm kiếm những Ứng viên có năng lực, trình độ phù hợp. Chúng tôi hân hoan chào 

đón những Ứng viên đến với SAMSUNG bằng tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công 

việc. Đến với SAMSUNG, các bạn được khuyến khích phát huy hết khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tài 

năng; được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và cởi mở; các bạn sẽ được trao cơ hội 

và thử thách để khẳng định bản thân bằng chính tài năng của mình! 

 Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những Công ty được ngưỡng mộ nhất tại Việt Nam và 

tiếp tục góp phần đưa SAMSUNG trở thành thương hiệu yêu thích nhất của người tiêu dùng. Nếu bạn có 

cùng tâm nguyện như chúng tôi, hãy gia nhập SAMSUNG để cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực 

nhờ nỗ lực của tất cả chúng ta! 

 Hồ sơ cần chuẩn bị: 

i. Bản gốc CMND. 

ii. Bằng tốt nghiệp bản gốc và bảng điểm bản gốc (Đối với Ứng viên đã tốt nghiệp Đại học) 

Bảng điểm scan từ website hoặc Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (Đối với Ứng viên sắp 
tốt nghiệp Đại học) 

iii. Chứng chỉ ngoại ngữ khác (nếu có): TOEIC (tiếng Anh), TOPIK (tiếng Hàn), HSK (tiếng Trung). 

 Cách nộp hồ sơ (duy nhất): 

Từ 06/03/2015 ~ 06/04/2015, ứng viên truy cập website www.samsungcareers.com.vn và làm theo 

hướng dẫn. Các Ứng viên từng thi tuyển trượt được chấp nhận ứng tuyển lại trong đợt tuyển 

dụng này. 

 Thời gian thi tuyển (dự kiến): 

- Chủ Nhật, ngày 26/04/2015  : Tham dự kỳ thi GSAT 

- 12/05/2015 ~ 21/05/2015  : Phỏng vấn trực tiếp 

- Tháng 06~07/2015  : Đi làm chính thức 

 

Trân trọng thông báo! 

Liên hệ: 

Mr. Lê Văn Hải – HR Staff 

Điện thoại: 0912 889 587 

Email: levan.hai@samsung.com  

 

    hoặc 

 

Mr. Nguyễn Đức Thẩm – HR Senior Staff 

Điện thoại: 0906 178 216 

Email: tham.duc@samsung.com 

 

 Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi vui lòng gửi e-mail tới địa chỉ: bach.tao@samsung.com 

 
Facebook chính thức: SamsungVietnamFB 

http://facebook.com/SamsungElectronicsVietnam 

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM 

Địa chỉ: KCN Yên Phong I, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN 

Địa chỉ: KCN Yên Bình I, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

http://www.samsungcareers.com.vn/
mailto:levan.hai@samsung.com
mailto:tham.duc@samsung.com
mailto:bach.tao@samsung.com


 Ghi chú: 

 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội tổ chức “Hội thảo cơ hội việc làm Samsung 

2015”, cụ thể như sau: 

 Thời gian: 08:30, thứ 5, ngày 26/03/2015 

 Địa điểm: Tầng 3, nhà A11, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 


