
 
 

THÔNG BÁO 
 

Công ty TNHH  Alpha Networks Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị truyền thông, thiết bị 

LAN/MAN, thiết bị không dây, thiết bị di động và băng thông rộng, sản phẩm 

đa phương tiện kỹ thuật số và các bộ phận / linh kiện điện tử cho sản phẩm 

INTERNET vạn vật, INTERNET cho các phương tiện đi lại, mạng truy cập 

5G, mạng doanh nghiệp, mạng viễn thông, camera ,... 

Địa chỉ: Khu CN03, khu công nghiệp Đồng Văn 4- Kim Bảng-Hà Nam  

 

❖ HỘI THẢO,  PHỎNG VẤN  

Thời gian: từ 8h30 -12h00, thứ 4 ngày 23/11/2022 

• 8h30-9h30: Giới thiệu về Alpha Networks Việt Nam, phúc lợi và chế 

độ  

• 9h30-10h: Giải đáp thắc mắc, chia sẻ thông tin giữa công ty và sinh viên, 

• 10h-12h: Phỏng vấn 

Kế hoạch phỏng vấn: 

• Hình thức thi tuyển: 1 vòng tại trường 

• Số lượng: 25 

• Đối tượng: Tiếp nhận sinh viên Đại học thực tập (01/2023 - 03/2023) 

✓ Phỏng vấn đối với chuyên ngành kĩ thuật: Phỏng vấn 3 nội dung: 

Logic, xem bản đồ, xem chế tạo gia công  

✓ Đối với các chuyên ngành ngôn ngữ: Phỏng vấn test tiếng  

❖ QUYỀN LỢI: 

 Thực tập tại công ty và trở thành nhân viên chính thức của công ty Alpha 

Networks 

 Đào tạo các kĩ năng, chuyên môn do công ty tổ chức 

 Sinh viên sau khi trúng tuyển sẽ được thực tập với đúng vị trí chuyên 

môn với mức hỗ trợ thực tập như sau: 

 

Đối tượng  Lương thử việc (thực tập) Lương chính thức (sau thử 

việc) 

Đại học (trúng tuyển vị trí 

kĩ sư) 

Tổng: 10.421.000 12.260.000 

Đại học (trúng tuyển vị trí 

nhân viên) 

Tổng: 9.826.000 11.560.000 

 



 
 

 

➢ Sau khi sinh viên lấy được bằng tốt nghiệp sẽ gửi lại cho công ty để 

công ty tiến hành điều chỉnh mức lương  

Thực tập 2 tháng: Ký hợp đồng thử việc 

Sau khi kết thúc thực tập: Mức lương sẽ được điều chỉnh nếu như sinh viên thông 

qua được những yêu cầu của bộ phận và trở thành nhân viên chính thức của công ty 

(ký hợp đồng chính thức với công ty). 

Các vị trí thực tập như sau: 

STT Chuyên ngành Số lượng 

1 Tiếng Trung, Tiếng Anh 10 

2  Chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, Máy tính và truyền 

thông, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật 

truyền thông, truyền thông điện tử, cơ điện tử, Kỹ thuật 

điện- điện tử ,Tự động hóa 

14 

 


