
                                                                                                                      

 

 

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN 

 
Để mở rộng quy mô sản xuất, hiện tại Samsung Display Việt Nam tuyển dụng hàng nghìn Kỹ Thuật Viên 

đi làm ngay trong tháng 4 năm 2017. Địa điểm làm việc tại nhà máy của Samsung Display Việt Nam (KCN 

Yên Phong, Bắc Ninh) 

 Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng tất cả các chuyên ngành kỹ thuật 

 Cách nộp hồ sơ: 

1. Nộp trực tuyến: 

 Truy cập http://samsungcareers.com.vn >> TUYỂN DỤNG SINH VIÊ N MỚI TỐT NGHIỆP >> 

TUYEN KY THUAT VIEN TRUNG CAP CAO DANG 2017 và làm theo hướng dẫn. 

2. Nộp Trực Tiếp: 

 Tại Bắc Ninh Cổng G8 – Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV) 

 Hồ sơ cần chuẩn bị khi nộp trực tiếp tại công ty: 

1. Chứng minh nhân dân photo công chứng    (03 bản) 

2. Giấy khai sinh bản sao hoặc công chứng    (02 bản) 

3. Đơn xin việc theo mẫu của công ty (nhận khi nộp hồ sơ)  (01 bản) 

4. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và dấu giáp lai     (01 bản) 

5. Sổ hộ khẩu photo công chứng      (01 bản) 

6. Bằng tốt nghiệp THPT photo công chứng           (02 bản) 

7. Bằng tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng photo công chứng        (02 bản) 

8. Bảng điểm Trung Cấp/ Cao Đẳng photo công chứng  (02 bản)   

9. Ảnh thẻ 3*4 nền trắng        (04 ảnh) 

        10. Giấy xác nhận dân sự xã/phường      (01 bản)     

   

 Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017 ( ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm) 

 Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline: 0241.390.5014 hoặc 0241.390.5013 

 Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi Email tới: phamlinh.sdv@samsung.com, binh.pv@samsung.com 

 

 Dự kiến trong tháng 04-05/2017, Phòng nhân sự công ty Samsung Display Việt Nam sẽ về nhà 

trường để giới thiệu cơ hội việc làm tại Samsung tới các bạn sinh viên và tổ chức tuyển dụng 

 

 Facebook chính thức và duy nhất: Samsung Display 

                               www.facebook.com/samsungdisplayvietnam 

 

 
Hoạt động tuyển dụng của Samsung luôn diễn ra minh bạch, KHÔ NG thông qua bất kỳ Tổ chức/ Cá nhân trung gian nào và KHÔ NG thu 

bất kỳ khoản lệ phí nào khi nộp hồ sơ cũng như trong suốt quá trình thi tuyển. Nếu bạn thi tuyển vào Samsung phải trả một khoản tiền vui 

lòng thông báo đến SĐT: 0911 345 999 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://samsungcareers.com.vn hoặc Facebook: Samsung Display 
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