
HỘI THẢO CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA CÔNG TY HANWHA TECHWIN 

Công ty Hanwha Techwin là công ty thuốc tập đoàn Hanwha, tập đoàn đứng thứ 8 tại Hàn Quốc 

tính theo tổng tài sản. 

Hanwha Techwin chuyên về lĩnh vực sản xuất và lắp ráp động cơ máy bay với kĩ thuật sản xuất 

động cơ hàng đầu thế giới cụ thể: 

+ Lĩnh vực sản xuất lắp ráp, bảo dưỡng các linh kiện phụ tùng động cơ hàng không, máy bay 

quân sự và phụ tùng động cơ quân sự chuyên dụng 

+ Lĩnh vực trang bị công nghiệp 

+ Lĩnh vực sản xuất camera bảo vệ 

Công ty phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội thảo cơ hội việc làm, thời gian, địa điểm tổ chức 

cụ thể như sau: 

+ Thời gian: 13:30~15:30, ngày 5/4/2017 

+ Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A3 (đối diện nhà A7) 

+ Đối tượng: Trình độ Đại học khóa 7, 8 các chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, CN Ô tô 

+ Vị trí tuyển dụng: Kĩ sư chuyên ngành cơ khí 

+ Số lượng tuyển dụng trong tháng 5/2017: 20~30 sinh viên 

+ Yêu cầu: tiếng Anh khá 

Thành phần tham gia giới thiệu về Công ty: 1 người Hàn(phòng nhân sự công ty) 

                                                                 1 người Việt(phiên dịch viên kiêm hỗ trợ) 

 Đăng ký tham gia Hội thảo theo đường link sau: 

https://goo.gl/forms/TimaF0EvFew48aNZ2 

 Lưu ý: SV phải chắc chắn tham dự được thì đăng ký tham dự chương trình để Nhà 

trường phối hợp với Công ty hiệu quả 

 SV đến tham dự đúng giờ 

 Quy trình đào tạo sau khi trúng tuyển: 

 Sinh viên trúng tuyển --> được đào tạo tại Việt Nam 4-6 tháng --> sang Hàn Quốc đào 

tạo thêm 4-6 tháng (đối với các sinh viên có thành tích học tập kèm theo khả năng 

tiếng anh tốt) --> quay trở về Việt Nam làm việc 

https://goo.gl/forms/TimaF0EvFew48aNZ2

