
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

LỚP TỔ TRƯỞNG DÂY CHUYỀN (CHUYỀN TRƯỞNG) 

(Theo chương trình hợp tác đào tạo chuyền  trưởng dây chuyền giữa 

 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Tập đoàn KHKT Hồng Hải) 

 

 Mục tiêu:  

 Tuyển chọn và đào tạo được nhiều nhân tài đáp ứng được yêu cầu thực 

tế về kỹ năng và ứng dụng. 

 Sinh viên (SV) được tiếp cận với môi trường thực tế doanh nghiệp và có 

khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp ngay sau 

khi tốt nghiệp. 

 Đối tượng:   

 SV Cao đẳng chính quy khóa 17 chuyên ngành: CN Chế tạo máy, Cơ 

điện, Cơ điện tử, Điện, ĐK Tự động hóa, Điện tử truyền thông, Công 

nghệ thông tin 

 Điểm TBC tích lũy ≥ 2,25 

 Số lượng: 50 người 

 Quy trình tuyển chọn:  

 Bước 1: Đăng ký tham gia Hội thảo theo đường link sau:  

                          https://goo.gl/forms/eMXgciPpH4tlReb63 

 

Hạn đăng ký: Thứ 6 ngày 30/6/2017 

 Bước 2: Đào tạo kỹ năng kỹ thuật, trải nghiệm công việc chuyền trưởng 

thực tế tại Nhà máy (Từ ngày 29/07/2017 đến 09/09/2017, kế hoạch cụ 

thể sẽ thông báo sau) 

 Bước 3: Bắt đầu chương trình đào tạo (dự kiến tháng 9/2017) 

 Quyền lợi của SV: 

 Tập đoàn KHKT Hồng Hải sẽ chi trả toàn bộ học phí học tập chính khóa 

theo tiến trình đào tạo trong năm học thứ 3 

 Cấp học bổng cho SV xuất sắc theo học kỳ 

 Tài trợ toàn bộ kinh phí đào tạo tiếng Trung 

 Thực tập tại Nhà máy theo vị trí được đảm nhận sau khi tốt nghiệp (theo 

đúng thời gian thực tập của SV vào năm học thứ 3) 

 Tuyển dụng toàn bộ SV trúng tuyển chương trình sau khi tốt nghiệp 

(tháng 5/2018) 

  

https://goo.gl/forms/eMXgciPpH4tlReb63

