
 

TUYỂN SINH KHÓA HỌC  

ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG TRƯỚC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY AAC 

Giới thiệu: AAC là tập đoàn đa quốc gia cung cấp linh kiện điện tử về Âm học nổi tiếng hàng đầu 

thế giới. AAC thiết kế, chế tạo và phân phối các sản phẩm Âm học như máy ghi âm loại nhỏ, loa, 

bảng loa, thiết bị đa chức năng, micro, …và tai nghe, động cơ rung, dòng sản phẩm vi máy ảnh, các 

sản phẩm truyền thông di động, CNTT, điện tử tiêu dùng, đồ gia dụng, các thiết bị ngành công 

nghiệp ô tô và y tế; Các Sản phẩm ứng dụng vào điện thoại di động, máy chơi game, máy tính xách 

tay, máy nghe nhạc MP3, MP4, …, có khách hàng là hầu hết các tập đoàn điện tử hàng đầu trên thế 

giới như: Samsung, LG, Microsoft, HuaWei, OPPO, Motorola, Sony... 

Tập đoàn AAC đang có 3 nhà máy tại KCN Quế Võ, P. Vân Dương, T. Bắc Ninh, với 

quy mô ~10.000 người và đang chuẩn bị xây thêm 1 nhà máy nữa tại KCN Bá Thiện, tỉnh 

Vĩnh Phúc quy mô ~ 12.000 người.  

Để thu hút thêm nhân tài phát triển nhà máy, chúng tôi phối hợp với trường Đại học Công 

Nghiệp Hà Nội, tuyển sinh khóa học Tiếng Trung cơ bản và tiếng Trung kỹ thuật dành cho sinh 

viên sau tốt nghiệp đến làm việc tại nhà máy. 

1. Mục đích 

 Tuyển dụng sinh viên năm cuối học Đại học các chuyên ngành kỹ thuật (Cơ khí, Điện, Điện tử, 

Tự động hóa…vv) 

 Đào tạo tiếng Trung cơ bản, tiếng Trung chuyên ngành kỹ thuật, để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, 

trao đổi công việc tạo tiền đề phát triển lên các vị trí cao hơn trong công ty.  

2. Đối tượng. 

Sinh viên đại học chuẩn bị tốt nghiệp (K9) hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật như: điện, 

điện tử, tự động hóa, cơ khí, các chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan ...vv có nguyện vọng 

học thêm ngoại ngữ tiếng Trung. 

3. Vì sao các bạn nên tham gia khóa học này? 

 Biết thêm ngoại ngữ tiếng Trung cơ bản tương đương trình độ HSK1, biết thêm từ vựng 

tiếng Trung chuyên ngành kỹ thuật thường dùng thực tế tại nhà máy. 

 Có thêm ngoại ngữ tiếng Trung, sẽ tăng cường sự cạnh tranh nghề nghiệp cho bản thân, 

làm cho CV của mình nổi trội hơn so với các CV khác; tăng thêm cơ hội xin việc và cơ 

hội đàm phán lương; 

 Hiện nay với nhiều khu công nghiệp tập trung, và rất nhiều công ty Trung Quốc, Đài Loan, 

khi có thêm ngoại ngữ tiếng Trung, kết hợp với quá trình lao động học tập trong môi 

trường công ty, sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển thăng tiến tại công ty, hoặc giúp bạn có 

thêm nhiều cơ hội công việc tốt với mức lương ưu đãi trong tương lai. 

4. Đến với chúng tôi bạn sẽ được gì? 

 Được tham gia khóa đào tạo tiếng Trung miễn phí do Công ty phối hợp với nhà trường tổ 

chức: một tuần 5 buổi (từ thứ 2 đến thứ 6), mỗi buổi 2 tiếng, tổng 24 buổi /2 kỳ/ (1 kỳ 

học 12 buổi); 



 

 Được thưởng học bổng mỗi kỳ 1,000,000vnd/1 sinh viên khi tham dự đầy đủ các bài thi do 

công ty tổ chức, và mỗi kỳ học tối đa không được nghỉ quá 1 buổi; 

 Tuyển dụng chính thức vào công ty với mức lương khởi điểm từ 7.5 triệu đến 8.5 triệu 

đồng / tháng. 

 Sau 3-4 năm làm việc liên tục ở công ty, đồng thời tiếng Trung nghe, nói đọc viết tốt có 

cơ hội thăng tiến lên đến các vị trí kỹ sư, giám đốc với mức lương từ 18 triệu đến 20 

triệu đồng / tháng trở lên. 

5. Bạn cần làm gì? 

 Tham dự Hội thảo giới thiệu về chương trình và tuyển dụng trực tiếp, cụ thể: 

 Thời gian: 08:30 thứ 3 ngày 29/05/2018 

 Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A3  

 

 SV chuẩn bị bảng điểm (K9), bằng tốt nghiệp nếu đã tốt nghiệp, ăn mặc lịch sự gọn 

gàng để phỏng vấn 

 Sau khi phỏng vấn sẽ trúng tuyển chương trình và đào tạo tại trường Đại học Công Nghiệp 

Hà Nội hơn 1 tháng 

 Kết thúc chương trình đào tạo sẽ phỏng vấn để lựa chọn chính thức vào làm việc tại Công 

ty AAC 

 Cam kết sau khi được tuyển dụng sẽ làm việc tại công ty ít nhất 1 năm; 

 Thời gian dự kiến bắt đầu chương trình đào tạo: Đầu tháng 6/2018 

 

 Cách đăng ký tham gia thi tuyển vào chương trình: 

 Ứng viên đăng ký tham gia thi tuyển, phỏng vấn theo đường link sau: 

http://bit.ly/2Ivvi0L 

- Hạn đăng ký: Thứ 2 ngày 28/05/2018 

 

Mọi giải đáp thắc mắc:   

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp Tầng 2 nhà A7. 

Người phụ trách: Thầy. Nguyễn Tuấn Anh,  

Điện thoại:  0989 666 078   Email: tuananh2204@gmail.com 

http://bit.ly/2Ivvi0L

