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CÔNG VĂN 

V/v: TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2018 

Kính gửi: Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines xin gửi tới Ban giám hiệu nhà trường lời chào trân trọng và lời chúc sức 

khỏe. 

Công ty chúng tôi được ký quyết định thành lập từ ngày 07/08/2017 bởi Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. 

Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chúng tôi sở hữu công nghệ kỹ thuật hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 

chế tạo và sản xuất động cơ hàng không. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành sản xuất, phát triển bộ phận động cơ máy bay 

dân sự và quân sự cho các nhà chế tạo động cơ chính trên thế giới. Đặc biệt, cung cấp bộ phận linh kiện động cơ cho 3 đối 

tác lớn hàng đầu thế giới là Roll-Royce của Anh, GE, Pratt & Whitney của Mỹ.  

Dựa trên sự hợp tác tốt đẹp giữa quý Trường và Công ty chúng tôi, tính tới nay số lượng cựu sinh viên của trường 

Đại Học Công Nghiệp Hà Nội đang chiếm 28% trong tổng số nhân lực của nhà máy. Chúng tôi đánh giá cao kỹ năng, tay 

nghề và ý thức làm việc của các cựu sinh viên trong trường. Cùng với chuỗi hoạt động đào tạo đã được triển khai, chúng 

tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hợp tác, phát triển bền vững của hai bên trong tương lai. 

Với kế hoạch thành lập nhà máy sản xuất động cơ hàng không mũi nhọn, chúng tôi cần tuyển dụng những ứng viên 

ưu tú để phát triển ngành công nghiệp động cơ hàng không tương lai tại Việt Nam. Rất mong quý trường hỗ trợ chúng tôi 

tổ chức công tác tuyển dụng đối với các bạn sinh viên. Thông tin chi tiết như dưới đây:  

Vị trí tuyển 

dụng 
Nhân viên & Kỹ thuật viên sản xuất 

Số lượng 100 

Yêu cầu tuyển 

dụng 

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, CĐN (chấp nhận ứng viên mới ra trường nhưng ứng 

viên có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên) 

- Chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành hoặc có hiểu biết, kinh nghiệm về: máy CNC, MCT, Phay, 

Tiện, Cơ khí, QC, X-ray, Kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang… 

Phúc lợi 

- Thu nhập: dao động từ 5-10 triệu/tháng tùy trình độ của ứng viên 

- Tối thiểu 13 tháng lương/năm cộng quà và các khoản thưởng theo chính sách Công ty 

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật Lao Động 

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng và điều kiện làm việc chuyên nghiệp, hiện đại 

- Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội 

 

Kế hoạch phỏng vấn:   

 Thời gian:    05/07/2018 

 Trang phục:   Gọn gàng, lịch sự 

 Giấy tờ mang theo:  Chứng minh thư gốc + 1 bản đơn xin việc theo mẫu Công ty 

 Phương tiện tới Công ty:  Ứng viên có thể trực tiếp tới Công ty hoặc đăng ký với nhà trường để Công ty 

đưa xe tới đón tại trường Đại Học Công Nghiệp (tùy theo số lượng ứng viên đăng ký sẽ thông báo cụ thể 

sau) 

 



 

Cách thức ứng tuyển: 

 Đăng ký tham gia thi tuyển, phỏng vấn theo đường link sau: 

                                               http://bit.ly/2MaHRfp 
* Hạn đăng ký: 05/07/2018 

* Khi đi phỏng vấn mang theo form đăng ký ứng tuyển theo mẫu của Công ty (hoàn thiện thông tin 

và có dán ảnh) 

http://bit.ly/2MaHRfp

