
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP KYOCERA 

MÙA ĐÔNG 2019 

Thân gửi thực tập sinh tiềm năng, 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các cơ hội thực tập/ tuyển dụng tại Công ty TNHH Công 

nghệ Máy văn phòng KYOCERA Việt Nam. 

Công ty KYOCERA xin gửi đến các bạn thông tin đợt thực tập mùa đông 2019 như sau: 

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

 Sinh viên năm cuối các trường đại học và dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 06/2020 

 Các chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật chế tạo máy, Kỹ thuật 

điện - điện tử, Điện tự động công nghiệp, Cơ điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật điều 

khiển, Lập trình nhúng, Lập trình phần mềm điện,....v.v.... 

 Điểm tích lũy trung bình GPA hoặc CPA ≥ 2.5/4 

 Có đam mê, hứng thú với công việc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (Product 

R&D) 

 Ưu tiên sinh viên có địa chỉ thường trú tại Hải Phòng và các vùng lân cận như 

Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh,…. 

 Có mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tại KYOCERA Hải Phòng sau khi tốt 

nghiệp 

o Lưu ý: Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 01/2020 và các năm trước hãy trực 

tiếp đăng ký ứng tuyển nhân viên chính thức. Liên hệ để biết thêm chi tiết. 

2. THÔNG TIN THỰC TẬP 

 Thời gian thực tập: 4 tuần 

o Lựa chọn 1: từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 29/11/2019 

o Lựa chọn 2: từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 27/12/2019 

 Địa điểm làm việc: Công ty TNHH Công nghệ Máy văn phòng KYOCERA Việt 

Nam. (Lô 56A. 56B, 56C Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ Vsip Hải Phòng, 

huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng, Việt 

Nam) 

 Bộ phận làm việc: Bộ phận Phát triển sản phẩm  

 Chức vụ: Thực tập sinh 

 Giờ làm việc: Full-time theo lịch làm việc của Công ty  

 Số lượng: tối đa 32 sinh viên (16 cơ khí và 16 điện) 

3. PHÚC LỢI 

 Đào tạo: Đào tạo văn hóa doanh nghiệp, Đào tạo về Nghiên cứu và Phát triển 

sản phẩm các sản phẩm điện và cơ khí (Product R&D) bởi các chuyên gia trong 

và ngoài nước. 

o Lưu ý: Sinh viên sẽ được cung cấp tài liệu, vật tư cần thiết trong thời gian 

thực tập. Bất kỳ tài liệu, hình ảnh, sản phẩm nào được mang ra bên ngoài 

phạm vi công ty phải nhận được sự đồng ý của Trưởng bộ phận R&D.  



 Trợ cấp thực tập: Theo quy định của công ty (Lên đến 3,900,000VNĐ/tháng) 

 Trợ cấp xăng xe: Theo quy định của công ty (Áp dụng cho ứng viên không sử 

dụng ký túc xá) 

 Ăn ca: Công ty hỗ trợ 01 bữa trưa miễn phí/ngày làm việc tại nhà ăn công ty.  

 Chỗ ở: Công ty hỗ trợ đăng ký ở ký túc xá cho thực tập sinh ở xa (phòng ngủ 

chung 4 giường). (Vui lòng liên hệ để xác nhận điều kiện và cách thức đăng ký 

ở ký túc xá)  

 Di chuyển: Công ty hỗ trợ xe buýt đưa đón giữa ký túc xá và công ty. 

 Số tín chỉ tích lũy: Theo chính sách của trường đại học. (Vui lòng liên hệ với 

các giảng viên phụ trách của bạn để xác nhận) 

 Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Kyocera sau khi tốt nghiệp (T6/2020) 

 

4. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ& LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN 

 Từ 16/09/2019 đến 11/10/2019: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình theo 

link:  http://bit.ly/ttkyocera 

 Từ 14/10/2019 đến 18/10/2019: Thông báo kết quả tuyển chọn qua email (cả 2 

đợt) 

 Từ 21/10/2019 đến 01/11/2019: Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình thực tập 

 

 Đối với thực tập đợt 1 (tháng 11) 

 Ngày 04/11/2019: Đón sinh viên từ Hà Nội và check in ký túc xá (Nếu có) 

 Từ 05/11/2019 đến 28/11/2019: Thời gian thực tập chính thức tại Kyocera Hải 

Phòng 

 Ngày 29/11/2019: Check out ký túc xá và đưa sinh viên về Hà Nội (Nếu có) 

 

 Đối với thực tập đợt 2 (tháng 12) 

 Ngày 02/12/2019: Đón sinh viên từ Hà Nội và check in ký túc xá (Nếu có) 

 Từ 03/12/2019 đến 26/12/2019: Thời gian thực tập chính thức tại Kyocera Hải 

Phòng 

 Ngày 27/12/2019: Check out ký túc xá và đưa sinh viên về Hà Nội (Nếu có) 

 

Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học 

tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế về nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Những 

sinh viên có thành tích thực tập tốt sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công 

ty chúng tôi sau tốt nghiệp. 

Tất cả thông tin liên quan đến chương trình sẽ được gửi đến bạn sau khi bạn nhận 

được lời mời thực tập chính thức. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

E-mail: tuyendung@dtvn.kyocera.com hoặc  ngoc.dh@dtvn.kyocera.com 

Điện thoại: (+84) 225-3246855 máy lẻ 7704 (Ms. Ngọc/ Ms. Mai) 

Di động: +84-944-953758 

Chúng tôi rất mong chờ sự đăng ký tham gia chương trình của bạn. 

Trân trọng,  

Phòng Tuyển dụng KYOCERA 
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