
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

     

Chúng tôi là  CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM 

Địa chỉ: Số 6, đường 11, VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại: 02223765901 (máy lẻ 1233, 1231)  Fax: 02223765900  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300847785 

1. Giới thiệu Công ty: Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam, thuộc tập đoàn 

lớn của Hàn Quốc. Có 3 nhà máy tại KCN VSIP Bắc Ninh, chuyên sản xuất linh kiện 

bán dẫn và linh kiện pin điện thoại di động.. cung cấc linh kiện cho các hãng hàng đầu 

Thế giới  

Hiện nay do nhu cầu mở rộng nhà máy 2 và 3, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 

cũng như là cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp của Nhà Trường. 

2. Các chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc hiện Công ty chúng tôi đang 

thu hút cho vị trí công nhân kỹ thuật PE, ME  

- Điện tử 

- Điện công nghiệp 

- Tự động hóa, máy công nghiệp 

- Công nghệ ô tô 

3. Ngoài ra, chúng tôi liên tục tuyển công nhân , phỏng vấn vào hầu hết các buổi 

sáng từ thứ 2 tới thứ 6 hằng tuần 

- Không yêu cầu bằng cấp 

4. Điều kiện làm việc và chế độ 

- Môi trường an toàn, được trang bị đồng phục  

- Làm việc theo ca (ca ngày, ca đêm) 

- Môi trường điều hòa, sạch sẽ 
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- Nhà ăn sạch đẹp, được phụ cấp bữa ăn chính và bữa phụ nếu tăng ca 

- Đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật (Bảo hiểm XH) 

- Thu hấp nhập dẫn 7-10 triệu ban đầu (tùy theo tăng ca) 

- Được đào tạo và phát triển năng lực , được tham gia các sự kiện văn hóa 

- Được xét nâng lương hằng năm và thưởng cuối năm.  

- Làm việc lâu năm được hưởng thu nhập rất hấp dẫn, cơ hội thăng tiến  

5. Tổ chức phỏng vấn hoặc hội thảo 

- Chúng tôi có thể phỏng vấn tại Địa phương nếu tập hợp được từ 20 ứng viên trở lên 

trong cùng thời gian 

- Chúng tôi phỏng vấn tất cả các buổi sáng trong tuần từ thứ Hai tới thứ Bảy 

6. Kênh thông tin nhận thông tin ứng tuyển  

(có thể nhắn tin hoặc gọi điện hoặc gửi Email):  

Email: tuyendung.talent.itm@gmail.com  

Hotline & Zalo: 0966 048 770 

Facebook: ITM Semiconductor Vietnam Careers 

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong được sự hợp tác, hỗ trợ xúc tiến việc làm 

cho người Lao động tại địa Phương bạn!   
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