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Học bổng Tài năng Samsung STP 2017 



HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ 

Bước 1 

• Truy cập http://samsungcareers.com.vn/  

Bước 2 

• Đăng kí tài khoản và đăng nhập (Lưu ý: sử dụng tài khoản email cá nhân 
của mình vì công ty Samsung sẽ liên lạc với bạn qua email này) 

Bước 3 

• Điền thông tin, đính kèm tài liệu yêu cầu 

http://samsungcareers.com.vn/


Ứng viên truy cập website: http://samsungcareers.com.vn/  

Ứng viên lưu ý chỉ nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer để tránh xảy ra lỗi. 
 

- Bước 1: Truy cập website, chọn mục Tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp 

 

- Bước 2: Chọn công việc: HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG – STP 2017 

- Bước 3: Đọc kĩ mô tả công việc và các yêu cầu, sau đó chọn Nộp hồ sơ 

BƯỚC 1 

http://samsungcareers.com.vn/


BƯỚC 2 

1 

2 

3 

Ứng viên chưa có tài khoản, vui lòng chọn Ứng viên mới và sử dụng một email cá 

nhân đang hoạt động để đăng kí tài khoản. Ứng viên đặt mật khẩu dài 10 ~ 12 kí tự, 

bao gồm cả chữ và số. 

Ứng viên đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập 

Ứng viên quên mật khẩu vui lòng chọn Bạn quên mật khẩu? Và nhập email bạn 

sử dụng để đăng kí tài khoản. Sau 10 phút, mật khẩu mới sẽ được gửi đến email 

của bạn 



BƯỚC 3 

1 
Ứng viên điền đầy đủ 

thông tin theo yêu cầu, 

đặc biệt là những 

phần có dấu * là phần 

bắt buộc. Ứng viên lựa 

chọn địa điểm thi 

tuyển: Phía Bắc - Hà 

Nội 

2 
Ứng viên cần lựa 

chọn: Lựa chọn 1 

=> SVMC  

Không cần chọn 

Lựa chọn 2, Lựa 

chọn 3 

3 
Lĩnh vực phù hợp:  

SVMC: Nghiên cứu 

Phát triển/ Kiểm tra 

phần mềm điện 

thoại di động; Hệ 

thống mạng Máy 

tính/ Viễn thông 

1 

2 
3 

Địa điểm làm việc và Lĩnh vực phù hợp 



Hồ sơ đính kèm:  
 

# Xin bảng điểm từ Phòng Đào tạo và chụp ảnh hoặc scan rồi lưu dưới định dạng DOC hoặc 

DOCX hoặc PDF để đính kèm hoặc 

  

# Chụp ảnh toàn bộ bảng điểm trên website, portal sinh viên của Nhà trường và Insert vào 

Word, lưu dạng DOC hoặc DOCX hoặc PDF để đính kèm (không cần xin dấu của Nhà trường) 

hoặc  

 

# Download toàn bộ bảng điểm cá nhân từ website của nhà trường và đính kèm file dạng .pdf 

(không cần xin dấu của Nhà trường). 

 

Chỉ sử dụng định dạng file có định dạng DOC hoặc DOCX hoặc PDF 

Yêu cầu bắt buộc đính kèm bảng điểm, bạn không thể nộp hồ sơ nếu chưa đính kèm bảng 

điểm 



Thông tin cá nhân: 

 

Điền tất cả các mục có dấu * 

Với số chứng minh thư, sau khi điền xong thì click vào [Check] 

 



Học vấn: 

 

Ứng viên điền thông tin lần lượt từ trái sang phải, nếu thay đổi thông tin cần xóa hết 

thông tin bên phải. 

Ứng viên nhập đầy đủ thông tin học vấn Trung học Phổ thông và Cử nhân/ Kỹ sư 

 

Đặc biệt lưu ý: 

Phần Trung Học Phổ thông: Ứng viên bắt buộc điền đầy đủ thông tin phần Bằng Trung 

học, điểm Tổng kết điền theo điểm trung bình lớp 12 

 

Phần Cử nhân: Nếu không tìm thấy chuyên ngành thì chọn Other và ghi cụ thể vào mục 

khác; Điểm tổng kết điền Bảng điểm Đại học đính kèm (chú ý nên ghi theo thang điểm 4. 

VD: 2.5/4) 



Phần trả lời câu hỏi: 

 

Ứng viên viết khoảng 1000 ~ 1400 kí tự (khoảng 180 ~ 220 chữ, tính cả dấu cách) trong 

2 câu hỏi. 

 

Lưu ý: có thể sử dụng Microsoft Word để check số kí tự của đoạn văn (tô đen đoạn văn, 

click vào góc dưới bên tay trái phần Word, số kí tự được tính sẽ là “Characters (with 

spaces)”) 

 

 



HOÀN THIỆN VÀ NỘP HỒ SƠ 

# Trong quá trình nộp hồ sơ, Ứng viên liên tục ấn lưu lại.  

# Sau khi hoàn thiện tất cả những phần thông tin yêu cầu, Ứng viên ấn Lưu lại, tích vào 

mục “Tôi xin xác nhận tất cả những thông tin nêu trên là xác thực.” và Nộp đơn. 

# Nếu gặp lỗi khi nộp hồ sơ, ứng viên chụp ảnh màn hình (màn hình lúc có thông báo 

Pop-up thông báo lỗi của hệ thống) và liên lạc với Nhân viên tuyển dụng của Samsung 

để được hỗ trợ. 

 

 

Liên hệ: 

Chị Trần Thị Quỳnh Mai 

Phòng Nhân sự - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDĐ Samsung Việt Nam SVMC 

Điện thoại: 0906 284 832 

Email: quynh.mai@samsung.com  

mailto:quynh.mai@samsung.com


CHÚC CÁC BẠN  

THÀNH CÔNG 

 


