
TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
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I
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình 

(Khoa công trình)

1

Công ty Cổ phần cầu đường 10 thuộc 

CIENCO 1

(A .Đạt - PGĐ 0913 792368

A Hưởng Phụ trách NS: 0912.160712)

Kỹ sư cầu 

đường

Công ty Cổ phần cầu đường 10 thuộc CIENCO 1

(A .Đạt - PGĐ 0913 792368

A Hưởng PGĐNS: 0912.160712)

5 >12 triệu đồng

 - Các tỉnh : (Quảng Bình, Quảng 

Trị, Kiên Giang, Trà Vinh, Cần 

Thơ…

- Thưởng ngày Lễ, Tết (30/4, 02/9, Tết 

Dương lịch, Tết Âm lịch...)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

- Theo Quy định của công ty

Không tham gia trực 

tiếp

2

Chi nhánh BOT Tuyến tránh TP Vinh 

(Tập đoàn Cienco4)

(Đầu mối: Lê Đình Hợp

ĐT: 0977923279)

Thành viên 

Ban chỉ đạo 

Dự án

- Làm hồ sơ KCS, Hồ sơ thanh toán. Các loại hồ sơ liên quan 

đến dự án. 

'- Tính toán khối lượng phục vụ thanh toán với tập đoàn.

- Tính toán kl và làm nghiệm thu nội bộ với Chi nhánh cho 

Công trường.

- Làm báo cáo hàng ngày cho Ban chỉ đạo, Chi nhánh, Ban điều 

hành.

- Kết nối TVGS, CĐT phục vụ công tác nghiệm thu hàng ngày.

- Kiểm soát công tác hiện trường tại dự án.

1
10-15 triệu đồng/tháng 

(tháng 26 công)
Hà Đông, Hà Nội

- Thưởng ngày Lễ, Tết (30/4, 02/9, Tết 

Dương lịch, Tết Âm lịch...)

- Thưởng đạt, vượt tiến độ Hạng mục 

công trình.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

chinhanhbot.cienco

4@gmail.com

Không tham gia trực 

tiếp

Nhân viên 

phòng Kỹ 

Thuật

- Kiểm soát Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, Bản vẽ thi công; 

- Tham gia khảo sát, thiết kế Bản vẽ thi công, lập biện pháp tổ 

chức thi công hạng mục công trình cho các gói thầu được giao; 

- Theo dõi, đôn đốc các công trường thi công và thực hiện đầy 

đủ chế độ báo cáo theo đúng kế hoạch và quy định của Công 

ty. Kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh liên quan đến các 

dự án được giao quản lý, tham mưu báo cáo Trưởng phòng 

trình ban Ban Tổng giám đốc xem xét quyết định. 

- Tham gia lập, quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến dự án 

được phân công: Hồ sơ TKBVTC, Hồ sơ KCS, Bản vẽ hoàn 

công;  

- Bóc tách khối lượng chi tiết từ Bản vẽ thi công, kiểm tra đề 

xuất nhu cầu vật tư của các công trường để báo cáo Trưởng 

phòng tham mưu Ban Tổng giám đốc phê duyệt đúng, đủ, hiệu 

quả;

 - Tham gia lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn 

thành với Chủ đầu tư, TVGS, Nhà thầu chính; Hồ sơ nghiệm 

thu thanh toán nội bộ cho đối tác, tổ đội nhân công; 

- Thực hiên các công việc khác theo sự phân công lãnh đạo 

phòng.

4 9.000.000 VND Số 58 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Theo quy định nhà nước BHXH,..

Theo quy chế công ty

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN - PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

(Ngày hội việc làm kết hợp cùng phát bằng cho sinh viên vào thứ Ba ngày 16/8/2022 )

3

Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng 

Thăng Long

(Đầu mối: Tô Trọng Đức P.HCNS

ĐT:0914.902.999.

Email: nhansu@thanglongtci.vn)

mailto:chinhanhbot.cienco4@gmail.com
mailto:chinhanhbot.cienco4@gmail.com
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Nhân viên Kỹ 

Thuật hiện 

trường

- Đọc bản vẽ và triển khai tổ chức thi công tại công trình; - 

Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị theo hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công; 

- Lập tiến độ, triển khai thi công, quản lý kỹ thuật, chất lượng, 

an toàn lao động theo nhiệm vụ được giao;

 - Tác nghiệp trực tiếp với các nhà thầu phụ, tổ đội thi công, tư 

vấn và các bộ phận có liên quan trong công ty để thực hiện 

nhiệm vụ được giao;

 - Tham gia lập hồ sơ hoàn công, công tác nghiệm thu nội bộ.

10
9.500.000 VND + Hệ số 

khu vực

Tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Lạng 

Sơn, Tây Nguyên, Nam Bộ

Theo quy định nhà nước BHXH,..

Theo quy chế công ty

4

Công ty TNHH Trần Sơn

(Trần Sơn: 0972 400838

Ms Chúc: 034.347.1816)

Cán bộ kỹ 

thuật

- Bóc tách khối lượng bản vẽ thiết kế,. Shop bản vẽ triển khai 

thi công

- Làm hồ sơ thanh quyết toàn

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

5 8.000.000 VNĐ Các dự án tại Hà nội

- Thưởng ngày Lễ, Tết (30/4, 02/9, Tết 

Dương lịch, Tết Âm lịch...)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

Ttransoncompany@

gmail.com

Cán bộ kỹ 

thuật hiện 

trường

- Triển khai thi công các hạng mục công trình trong phạm vi dự

án thi công dưới sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng công trường.

- Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư vật liệu, máy móc, thiết bị,

nhân lực phục vụ thi công theo từng hạng mục công việc được

giao.

- Tham gia quản lý, khai thác máy móc, thiết bị, nhân lực trên

công trường đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả kinh tế.

6 Thỏa thuận

Hà Nội

Lạng Sơn

Thái Bình

Cán bộ kỹ 

thuật nội 

nghiệp

- Làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, quyết toán theo từng

các hạng mục công trình trong phạm vi dự án thi công theo

đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế thi công và hồ sơ dự thầu

- Phối hợp làm việc với GS, CĐT, Chính quyền địa phương, Sở

ban ngành hoàn hiện các thủ tục...

- Lập hồ sơ biện pháp thi công, tiến độ thi công…

6 Thỏa thuận

Hà Nội

Lạng Sơn

Thái Bình

II
Ngành Kế toán - Quản trị - Logictics 

(Khoa Kinh tế vận tải)

NHÂN VIÊN 

THỦ TỤC 

XUẤT NHẬP 

KHẨU

- Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ của hàng hóa, sản phẩm. 

Kiểm soát chất lượng, số lượng của hàng hóa.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa.

- Khai báo và làm chứng từ hải quan XNK cho các lô hàng 

công ty.

- Làm theo một số yêu cầu của BLĐ.

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành 1 năm trở lên

- Giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung cơ bản

05 8 triệu -10 triệu 95 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Được hưởng các chế độ theo quy định 

nhà nước BHYT, BHXH...

NHÂN VIÊN 

SALE XUẤT 

KHẨU

- Quản lý dữ liệu hàng hóa

- Tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng

- Báo giá cước cho khách hàng

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa.

- Làm theo một số yêu cầu của BLĐ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành hàng đồ gia dụng)

- Tiếng Anh cơ bản ( biết tiếng Trung là một lợi thế )

06
6 triệu - 7 triệu + % hoa 

hồng
95 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Được hưởng các chế độ theo quy định 

nhà nước BHYT, BHXH...

1

Công ty TNHH đầu tư và Cung ứng 

nhân lực Lê Ánh

(CEO. Lê Thị Ánh 0904.848855

Nhân sự: 0971.698687)

3

Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng 

Thăng Long

(Đầu mối: Tô Trọng Đức P.HCNS

ĐT:0914.902.999.

Email: nhansu@thanglongtci.vn)

5

Công ty Cổ phần xây dựng Xuân 

Quang

(Đầu mối: Hoàng Đình Hiếu

ĐT: 0988 998 928)

- Thưởng ngày Lễ, Tết (30/4, 02/9, Tết 

Dương lịch, Tết Âm lịch...)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN..

mailto:Ttransoncompany@gmail.com
mailto:Ttransoncompany@gmail.com
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Nhân viên 

Mua hàng & 

Kế hoạch Sản 

xuất

- Liên hệ với NCC để trao đổi về giá và số lượng 

- Lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng 

- Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều 

kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian 

giao hàng, dịch vụ sau giao hàng… 

- Đưa lên cấp trên các thông tin liên quan đến nhà cung cấp đã 

lựa chọn để quản lý xem xét, phê duyệt. 

- Lưu trữ thông tin về nhà cung cấp theo quy định của công ty. 

- Theo dõi thường xuyên và đánh giá hoạt động của nhà cung 

cấp  

01 7.5-9 95 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Được hưởng các chế độ theo quy định 

nhà nước BHYT, BHXH...

Nhân viên 

Xuất Nhập 

Khẩu

- Liên hệ, giao dịch, thỏa thuận với nhà cung cấp

- Chuẩn bị chứng từ, hoàn thiện hồ sơ cho hàng hóa xuất nhập 

khẩu

- Phối hợp, làm thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu

01 Trao đổi khi phỏng vấn

Tòa G3, Vinhomes Green Bay Mễ 

Trì, số 7 Đại lộ Thăng Long, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn 

xuất nhập khẩu

- Được tham gia BHXH theo quy định, 

thưởng các ngày lễ, tết, tháng lương 13

Nhân viên 

Khai báo Hải 

quan

- 1 bạn tiếng trung 

- 1 bạn tiếng anh. 

Chuyên môn có thể yếu xíu, chỉ cần chăm chỉ, cầu tiến. 

Sễ được hướng dẫn, đào tạo thêm.

02 8-13 triệu ( theo năng lực) 48 Tố Hữu -Nam Từ Liêm- Hà Nội
Công ty hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, BHXH 

cùng các chế độ khác vitaminday...

Nhân viên tư 

vấn xuất nhập 

khẩu

- Tư vấn quy trình nghiệp vụ mua hàng, vận chuyển hàng hóa 

cho khách hàng

- Chốt đơn hàng cho khách hàng

4 7- 15 triệu
Số 138 Mễ Trì Thượng, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo 

- Được sử dụng dịch vụ công ty với giá 

ưu đãi 

- Chính sách BHXH, BHYT

Nhân viên Kế 

toán

- Chấm công, tính lương và trích các khoản theo lương 

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến hành chính văn phòng: Đặt 

nước, Văn phòng phẩm, cấp phát văn phòng phẩm…. 

- Thường xuyên kiểm tra, Lập bảng đối chiếu công nợ với 

khách hàng , NCC 

- Theo dõi các hợp đồng đầu ra, đầu vào cập nhập và Sắp xếp, 

lưu trữ chứng từ một cách khoa học. 

- Giao dịch hồ sơ với Ngân hàng, BHXH…… 

- Thu thập và xử lý chứng từ , theo dõi và hạch toán các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh dựa theo yêu cầu của quản lý 

- Lên debit, hóa đơn thu khách hàng 

- Và một số công việc khác phát sinh theo sự phân công của 

cấp quản lý trực tiếp

01 Thỏa thuận khi phỏng vấn

Tầng 15, A3, tòa Ecolife, số 58 Tố 

Hữu, phường Trung Văn, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

· Được hưởng các chế độ BHXH, 

BHYT, và các chế độ phúc lợi của Công 

ty như du lịch, team building... 

* Được tăng lương 

· Môi trường làm việc thân thiện, linh 

hoạt, phát huy sự chủ động và sáng tạo. 

· Được đào tạo trong môi trường chuyên 

nghiệp cao. 

· Không yêu cầu kinh nghiệm

2

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư hàng 

hóa Hưng Thịnh Phát

(Ceo. Nguyễn Văn Quyết  098.8925528)

Nhân viên 

phòng phát 

triển khách 

hàng cá nhân, 

đại lý

Tìm kiếm, phát triển khách hàng quan tâm và sử dụng sản 

phẩm của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam - Sản phẩm được 

truyền thông hàng ngày trên bản tin tài chính lúc 12h50 hàng 

ngày trên VTV1

10

Lương cơ bản thấp nhất 

5,000,000đ + Hoa hồng lũy 

tiến

B6/53 Pandora Triều Khúc, Thanh 

Xuân, Hà Nội
Thưởng hiệu suất, du lịch 3-5 lần / năm

Không tham gia trực 

tiếp

3

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

(Đầu mối: Vũ Hữu Tuyến

ĐT:0912113172)

Chuyên viên 

Vận tải

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Công tác luồng tuyến hạ tầng : Khảo sát, XD KH thực hiện, 

tổng hợp và BC  biểu đồ chạy xe, nghiệm thu CT duy tu, duy 

trì hệ thống HT

2. YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kinh tế vận tải. Thông 

thạo về đường phố, mạng lưới giao thông, mạng lưới xe buýt 

Hà Nội

5 8 - 10 triệu
Tổng công ty Vận tải Hà Nội, số 5 

Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BHXH, lương thưởng theo quy định của 

nhà nước

1

Công ty TNHH đầu tư và Cung ứng 

nhân lực Lê Ánh

(CEO. Lê Thị Ánh 0904.848855

Nhân sự: 0971.698687)
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4
Chuyên viên 

kinh doanh

1. Lập chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp đến khách hàng.

2. Chịu trách nhiệm phát triển doanh số bán hàng một cách độc 

lập.

3. Lập dự báo sản lượng bán hàng hàng tháng.

4. Tìm kiếm khách hàng mới

5. Báo cáo về kết quả sản lượng, doanh số của mỗi khách hàng

6. Xây dựng, tổng hợp phân tích thông tin thị trường đưa ra các 

giải pháp kịp thời và phản hồi thông tin cho ban giám đốc và 

các bộ phận liên quan (xu hướng bán hàng, giá cả, sản phẩm 

của đối thủ cạnh tranh,)

7. Xây dựng kế hoạch Marketing hàng năm nhằm liên tục phát 

triển, quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm đến khách 

hàng

8. Trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các công tác 

marketing chi tiết (tổ chức sự kiện, tài liệu PR, thiết kế trưng 

bày cửa hàng, chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng…)

9. Tìm hiểu và cập nhật các thông tin về thị trường, xu hướng 

thị trường, thị hiếu người tiêu dùng và cung cấp cho BGĐ để có 

các hoạt động phù hợp nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với 

khách hàng. 

10. Hỗ trợ phát triển, mở rộng mạng lưới phân phối; đề xuất 

các chương trình chăm sóc khách hàng, đại lý…

3

10tr - 30tr

(không giới hạn theo năng 

lực)

Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La, Hải 

Dương

• Lương thỏa thuận, thu nhập từ 10 ÷ 30 

triệu/tháng ( không giới hạn )

• Thưởng % doanh số, doanh thu tỷ lệ 

cao.

• Thưởng chỉ tiêu Bestseller, KPIs, và các 

chỉ tiêu khác.

● Cơ hội thăng tiến 

• Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo 

và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực 

bản thân.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, 

năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến 

cao.

• Được cung cấp các trang thiết bị phục 

vụ công việc

• Được tạo điều kiện tham gia các khóa 

học nâng cao chuyên môn

• BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức 

khỏe, chính sách phúc lợi khác theo quy 

định của Công ty và Luật Lao động Việt 

Nam.

• Du lịch nghỉ mát hằng năm.

Dunghoang@techgr

oup.vn

Oke tham gia trực tiếp 

tại trường

5
Kế toán bán 

hàng

1. Lên báo giá, hợp đồng bán hàng.

2. Theo dõi và đối soát công nợ bán hàng.

3. Xuất - nhập hàng và theo dõi hàng tồn tại kho.

4. Hỗ trợ kinh doanh chăm sóc hệ thống khách hàng. Lập báo 

cáo tuần, tháng theo yêu cầu.

5. Hỗ trợ một số công việc hành chính, văn phòng như: Ngân 

hàng, BHXH

1 7-10 triệu Hà Nội

• Thu nhập gồm lương CB + phụ cấp + 

thưởng % doanh thu. Thưởng thành tích, 

lương tháng 13, lễ tết theo quy định.

• Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo 

và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực 

bản thân.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, 

năng động, thân thiện.

• Xét tăng lương 6 tháng/lần hoặc theo 

đóng góp.

• BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức 

khỏe, chính sách phúc lợi khác theo quy 

định của Công ty và Luật Lao động Việt 

Nam.

• Du lịch nghỉ mát hằng năm.

Dunghoang@techgr

oup.vn

6

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sơn ô 

tô Vạn Lợi

(CEO. Đinh Trọng Nguyên

0982.092866

Đầu mối: Phạm Thị Thu Thủy

ĐT: 0974.733858)

- NV Kinh 

doanh

- Phát triển, khai thác khách hàng là các đại lý, gara, dự án,… 

có nhu cầu sử dụng các sản phẩm của công ty.

- Đảm bảo chỉ số doanh thu (khách hàng phân giao và khách 

hàng cá nhân) theo từng tháng/quý/năm.

- Lập kế hoạch chăm sóc KH và triển khai thực hiện, báo cáo 

kết quả công việc.

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

2

- Lương cứng: 5.000.000

- Thưởng Doanh số

Tổng thu nhập từ 10tr- 15tr

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sơn 

ô tô Vạn Lợi

Lô B1 Liền kề 19AB, khu đấu giá 

Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

- Được đào tạo các kiến thức và kỹ năng 

về chuyên môn và sản phẩm

- Đóng BHXH, thưởng lễ tết …

- Nghỉ mát hàng năm

thuypham3088@gm

ail.com

III
Ngành Cơ Khí máy xây dựng, Ô tô 

(Khoa Cơ khí)

Công ty CP CK XD Việt Nam 

(Techgroup)

(Đầu mối: Hoàng Anh Dũng

ĐT: 0886 244 488)

mailto:Dunghoang@techgroup.vn
mailto:Dunghoang@techgroup.vn
mailto:Dunghoang@techgroup.vn
mailto:Dunghoang@techgroup.vn
mailto:thuypham3088@gmail.com
mailto:thuypham3088@gmail.com
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1

Công ty Cổ phần cầu đường 10 thuộc 

CIENCO 1

(A .Đạt - PGĐ 0913 792368

A Hưởng Phụ trách NS: 0912.160712)

Kỹ sư Máy 2 >12 triệu đồng

 - Các tỉnh : (Quảng Bình, Quảng 

Trị, Kiên Giang, Trà Vinh, Cần 

Thơ…

- Thưởng ngày Lễ, Tết (30/4, 02/9, Tết 

Dương lịch, Tết Âm lịch...)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

- Theo Quy định của công ty

Không tham gia trực tiếp

2

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

(Đầu mối: Vũ Hữu Tuyến

ĐT:0912113172)

Chuyên viên 

Quản lý Kỹ 

thuật

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Kiểm tra, đánh giá chất lượng  phương tiện, phụ tùng, nguyên 

nhiên liệu và trang thiết bị phục vụ hoạt động VTHKCC của

2. YÊU CẦU:

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí ô tô, 

động lực, chế tạo máy

3 8 - 10 triệu
Tổng công ty Vận tải Hà Nội, số 5 

Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BHXH, lương thưởng theo quy định của 

nhà nước

tuyenvh@transerco.c

om.vn

Nhân viên 

kinh doanh

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

'- Khai thác thông tin thị trường về sản phẩm công ty đang cung 

cấp (được Trưởng phòng KD & BGĐ hỗ trợ thông tin khách 

hàng và tạo các mỗi quan hệ sẵn có)'

- Tư vấn bán hàng & cung cấp thiết bị của Công ty

- Thực hiện kế hoạch khai thác khách hàng theo sự chỉ đạo của 

trưởng phòng kinh doanh.

- Làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách 

hàng.

- Thu tiền hàng, xác nhận công nợ với khách hàng.

- Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.

2, YÊU CẦU:

'- Nam (tuổi từ 22 đến 35);

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành QTKD, 

Marketing, cơ khí chế tạo máy....

- Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, 

đam mê kinh doanh;

- Sử dụng tốt tin học văn phòng word, excel….Sức khỏe tốt, 

nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt;

- Chịu áp lực công việc cao;

- Có khả năng đi công tác các tỉnh;

- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô.

15  6.5 - 7 triệu đồng 

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân 

Phát 

Số 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, 

Thanh Trì, TP Hà Nội

- Lương cứng 7.000.000 - 8.000.000 

(không áp doanh số) + % Doanh số bán 

hàng + % hoa hồng cuối quý;

- Công ty giao xe ô tô cho NVKD sử 

dụng tương đương xe cá nhân nếu đạt 

doanh số theo quy chế giao xe của công 

ty;

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... 

theo quy định của Luật lao động. Ngoài 

ra công ty cung cấp thêm chương trình 

chăm sóc sức khỏe của PVI;

- Chế độ nghỉ mát, hoạt động Công đoàn 

sôi nổi với nhiều hoạt động hàng năm;

- Hỗ trợ cơm trưa tại Canteen Công ty;

- Công ty có phòng tập Gym miễn phí 

phục vụ CBNV;

- Môi trường làm việc, năng động, trẻ 

trung, có nhiều có hội phát triển.

nguyetdtm.nshn@tanphat.com

Oke tham gia trực tiếp 

tại trường

Nhân viên kỹ 

thuật lắp đặt

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

'- Thực hiện các việc lắp đặt, chuyển giao, bảo hành sửa chữa 

tập trung vào các sản phẩm dịch vụ phổ dụng. Đối tượng khách 

hàng cơ bản là các xưởng sửa chữa, gara, trung tâm dịch vụ của 

các hãng xe.

- Thực hiện việc chạy thử, lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử 

dụng thiết bị cho khách hàng.

- Thực hiện việc tư vấn hoặc giám sát, bảo hành sửa chữa khi 

có yêu cầu.

2, YÊU CẦU:

'- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên, chuyên ngành Điện hoặc 

Cơ khí, ô tô

- Yêu cầu nam, có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

- Có thể đi công tác tỉnh liên tục

10 5.1 triệu đồng

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân 

Phát 

Km15, quốc lộ 1A, Liên Ninh, 

Thanh Trì, TP Hà Nội

- Ngoài khoản lương cứng thì BP lắp đặt 

nhận thêm lương khoán sản phẩm.

Lắp đặt nhiều SP thu nhập sẽ tăng. Trung 

bình từ 9.000.000 -15.000.000tr/tháng

- Được hưởng mức lương, thưởng phù 

hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi, 

đại ngộ khác như: BHXH, BHYT, 

BHTN, BHSK, lễ, phép, sinh nhật, thăm 

quan, du lịch

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân 

Phát

(Đầu mối: Đặng Thị Minh Nguyệt

ĐT: 0973961920

Mrs. Lý:

0902 155 011)
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Nhân viên 

Công nghệ

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

' - Lập kế hoạch, lập dự toán thực hiện việc chạy thử, lắp đặt, 

chuyển giao và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng;

- Thực hiện việc bảo hành sửa chữa, tư vấn hoặc giám sát khi 

có yêu cầu;

- Nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật của thiết bị máy móc nhập 

khẩu, biên soạn thành các hướng dẫn sử dụng ngắn gọn thiết 

thực để đào tạo và hướng dẫn;

- Thực hiện việc đào tạo theo phân công;

2, YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành ô tô.

- Có khả năng sử dụng một số phần mềm Msoffice …

- Có khả năng đọc/dịch tiếng Anh tốt.

- Giới tính Nam, có sức khỏe tốt.

- Có khả năng đi công tác tỉnh liên tục.

10 7.9 triệu đồng

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân 

Phát 

Số 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, 

Thanh Trì, TP Hà Nội

- Thưởng lễ tết + thưởng cuối năm + phụ 

cấp khác. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... 

theo quy định của Luật lao động. Ngoài 

ra Công ty cung cấp thêm gói bảo hiểm 

sức khỏe (theo quy chế công ty) 

- Nghỉ mát hàng năm và các chế độ từ 

Công đoàn khác. 

- Môi trường làm việc năng động, trẻ 

trung, có nhiều có hội phát triển.

Nhân viên 

thiết kế

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

'- Khảo sát thực tế, vẽ thiết kế sơ bộ, tư vấn cho khách hàng và 

lập dự  toán.

- Vẽ thiết kế chi tiết, chuyển giao cho phòng ban liên quan để 

thực hiện thi công.

- Hỗ trợ giám sát quá trình thi công, điều chỉnh các bản vẽ cho 

phù hợp để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

2. YÊU CẦU:

1. Trình độ:

- Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành Xây dựng, cơ khí;

- Tin học: sử dụng thành thạo các phần mềm Msoffice và một 

số phần mềm phục vụ công việc khác…

- Ngoại ngữ: đọc dịch tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh;

2. Kỹ năng: hiểu biết về thi công nền móng, tính toán kết cấu 

công trình…. 

3. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm thiết kế nền 

móng…

4. Giới tính/sức khỏe: Nam/ Sức khỏe tốt;

5. Yêu cầu, ưu tiên khác: ưu tiên có bằng lái ô tô, có khả năng 

đi công tác dài ngày.

3 7.9 triệu đồng

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân 

Phát 

Số 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, 

Thanh Trì, TP Hà Nội

- Thưởng lễ tết + thưởng cuối năm + phụ 

cấp khác. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... 

theo quy định của Luật lao động. Ngoài 

ra Công ty cung cấp thêm gói bảo hiểm 

sức khỏe (theo quy chế công ty) 

- Nghỉ mát hàng năm và các chế độ từ 

Công đoàn khác. 

- Môi trường làm việc năng động, trẻ 

trung, có nhiều có hội phát triển.

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân 

Phát

(Đầu mối: Đặng Thị Minh Nguyệt

ĐT: 0973961920

Mrs. Lý:

0902 155 011)
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Nhân viên 

bảo hành

- Thực hiện việc bảo hành, bảo trì, các dịch vụ sau bán hàng, 

ghi nhận đầy đủ các vấn đề sự cố theo từng thiết bị hạng mục 

công trình;

- Thực hiện việc chào bảo dưỡng định kỳ thiết bị cho khách 

hàng khi đi bảo hành;

2, YÊU CẦU:

'1. Trình độ:

- Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên 

ngành điện, điện tử…

- Tin học: có khả năng sử dụng các phần mềm MS office và các 

phần mềm phục vụ công việc khác.

- Ngoại ngữ: không bắt buộc

2. Kỹ năng: 

3. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương 

đương; 

4. Giới tính/sức khỏe: Nam. Sức khỏe tốt; 

5. Yêu cầu, ưu tiên khác: ưu tiên hiểu về sản phẩm công ty 

đang kinh doanh.

3 7.9 triệu đồng

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân 

Phát 

Km15, quốc lộ 1A, Liên Ninh, 

Thanh Trì, TP Hà Nội

- Thưởng lễ tết + thưởng cuối năm + phụ 

cấp khác. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... 

theo quy định của Luật lao động. Ngoài 

ra Công ty cung cấp thêm gói bảo hiểm 

sức khỏe (theo quy chế công ty) 

- Nghỉ mát hàng năm và các chế độ từ 

Công đoàn khác. 

- Môi trường làm việc năng động, trẻ 

trung, có nhiều có hội phát triển.

Kỹ sư điện tử - 

 tự động hoá

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

'- Điều khiển, vận hành, teaching các robot công nghiệp, các 

máy móc tự động;

- Lập trình CAM

- Thiết kế, đấu nối các hệ thống trên;

- Xây dựng hệ thống quản lý MES;

- Vận hành, sửa chữa các thiết bị điều khiển CNC controller - 

PLC..

- Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật; giao tiếp tiếng anh 

tốt.

- Sức khoẻ tốt, đi được công tác xa.

2, YÊU CẦU:

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử tự động hoá, điều 

khiển

-Yêu cầu có kinh nghiệm về xây dựng hệ thống mes, PLC, lập 

trình CAM

- Yêu cầu có khả năng vẽ cad và vẽ 3D Solid work hoặc NX 

hoặc Mastercam hoặc tương đương tốt

- Đọc dịch tài liệu tiếng anh tốt

- Có khả năng đi công tác thường xuyên.

2  Thoả thuận. Từ 15tr- 30tr Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh

- Thưởng lễ tết + thưởng cuối năm + phụ 

cấp khác. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... 

theo quy định của Luật lao động. Ngoài 

ra Công ty cung cấp thêm gói bảo hiểm 

sức khỏe (theo quy chế công ty) 

- Nghỉ mát hàng năm và các chế độ từ 

Công đoàn khác. 

- Môi trường làm việc năng động, trẻ 

trung, có nhiều có hội phát triển.

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân Phát

(Đầu mối: Đặng Thị Minh Nguyệt

ĐT: 0973961920

Mrs. Lý:

0902 155 011)
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Kỹ sư điện  

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

'- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện, thiết bị nhà 

máy

- Lên quy trình công nghệ lắp đặt các hệ thống thiết bị

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện từ sơ bộ đến triển khai chi tiết

- Bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị thi công

- Giám sát lắp đặt, chất lượng và tiến độ thi công

- Xử lý các sự cố đột xuất về hệ thống điện.

- Sức khoẻ tốt, đi được công tác xa.

2, YÊU CẦU:

' - Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, hệ thống điện...

-Yêu cầu có kinh nghiệm lắp đặt hệ thống điện cho các nhà 

máy, dây chuyền....

- Yêu cầu có khả năng vẽ cad hoặc tương đương tốt

- Đọc dịch tài liệu tiếng anh tốt

- Có khả năng đi công tác thường xuyên.

2  Thoả thuận. Từ 15tr- 30tr Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh

- Thưởng lễ tết + thưởng cuối năm + phụ 

cấp khác. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... 

theo quy định của Luật lao động. Ngoài 

ra Công ty cung cấp thêm gói bảo hiểm 

sức khỏe (theo quy chế công ty) 

- Nghỉ mát hàng năm và các chế độ từ 

Công đoàn khác. 

- Môi trường làm việc năng động, trẻ 

trung, có nhiều có hội phát triển.

Kỹ sư Công 

nghệ hàn

 - Nghiên cứu chuyển giao công nghệ - tích hợp giải pháp liên 

quan đến công nghệ hàn

- Giám sát tiếp nhận quá trình bàn giao thiết bị hàn nhôm và 

kim loại màu.

- Xây dựng, đánh giá quy trình công nghệ hàn các kết cấu kim 

loại cho các sản phẩm

- Xây dựng bản vẽ kiểm tra, tài liệu đo kiểm các sản phẩm kết 

cấu hàn

- Tính toán, mô phỏng và thiết kế kết cấu hàn

YÊU CẦU:

' - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ 

Hàn

- Đọc hiểu bản vẽ công nghệ hàn

- Hiểu biết về bản chất vật liệu hàn nhôm và hợp kim nhôm, 

quy trình chế độ hàn nhôm;

- Hiểu rõ về khuyết tật mối hàn nhôm và các biện pháp xử lý;

- Có kỹ năng hàn nhôm (TIG/MIG) tốt và có các chứng chỉ phù 

hợp.

- Có khả năng đi công tác xa, dài ngày

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí 

tương đương đặc biệt lĩnh vực kim loại màu.

2  Thoả thuận. Từ 15tr- 30tr Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh

- Thưởng lễ tết + thưởng cuối năm + phụ 

cấp khác. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... 

theo quy định của Luật lao động. Ngoài 

ra Công ty cung cấp thêm gói bảo hiểm 

sức khỏe (theo quy chế công ty) 

- Nghỉ mát hàng năm và các chế độ từ 

Công đoàn khác. 

- Môi trường làm việc năng động, trẻ 

trung, có nhiều có hội phát triển.

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân Phát

(Đầu mối: Đặng Thị Minh Nguyệt

ĐT: 0973961920

Mrs. Lý:

0902 155 011)



TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
Mô tả vị trí CV (nếu có) SL Mức lương Địa điểm làm việc Chế độ đãi ngộ Email Ghi chú

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Tân 

Phát

(Đầu mối: Đặng Thị Minh Nguyệt

ĐT: 0973961920

Mrs. Lý:

0902 155 011)

Kỹ sư giám 

sát thiết kế, 

lắp đặt, vận 

hành chạy thử 

và bảo dưỡng 

máy gia công 

CNC

1, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

' - Giám sát thiết kế và phê duyệt các bản vẽ thiết kế 2D, 3D

- Lập kế hoạch thi công và lắp đặt máy gia công CNC

- Giám sát thi công lắp đặt máy gia công CNC

- Trực tiếp vận hành, chỉnh tham số máy gia công CNC, lập 

trình gia công CNC, lựa chọn chế độ cắt, dụng cụ cắt, thiết kế 

đồ gá theo từng sản phẩm cụ thể và xử lý được các lỗi có thể 

xảy ra đối với thiết bị

-Báo cáo hàng ngày về tiến độ công việc được giao, các vấn đề 

phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý.

2, YÊU CẦU:

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy.

-Yêu cầu có kinh nghiệm vận hành, điều chỉnh tham số máy gia 

công CNC, lập trình gia công CNC, lựa chọn chế độ cắt, dụng 

cụ cắt, thiết kế đồ gá theo từng sản phẩm cụ thể và xử lý được 

các lỗi có thể xảy ra đối với thiết bị

- Yêu cầu có khả năng vẽ cad và vẽ 3D Solid work hoặc NX 

hoặc Mastercam hoặc tương đương tốt

- Đọc dịch tài liệu tiếng anh tốt

- Có khả năng đi công tác thường xuyên.

2  Thoả thuận. Từ 15tr- 30tr Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh

- Thưởng lễ tết + thưởng cuối năm + phụ 

cấp khác. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... 

theo quy định của Luật lao động. Ngoài 

ra Công ty cung cấp thêm gói bảo hiểm 

sức khỏe (theo quy chế công ty) 

- Nghỉ mát hàng năm và các chế độ từ 

Công đoàn khác. 

- Môi trường làm việc năng động, trẻ 

trung, có nhiều có hội phát triển.

Nhân viên lắp 

ráp khuôn mẫu
5

Nhân viên 

đứng máy mài 

CNC

5

Nhân viên 

đứng máy tiện 

CNC

5

IV Ngành  Quản trị mạng (Khoa CNTT)

- Tăng lương hàng năm

-Các chế độ phúc lợi, chế độ thưởng khác 

của Công ty: Hiếu, hỉ, thưởng Tết dương 

lịch, 30/4-1/5, Quốc Khánh; Sinh nhật 

nhân viên, Trung thu, tháng lương thứ 

13….

- Đóng BHXH sau khi hết thử việc

- Hằng năm công ty tổ chức tham quan, 

du lịch.

nguyen_thi_thuy@h

ncnc.com.vn
Không tham gia trực tiếp

Lô 38I, KCN Quang Minh, mê Linh, 

Hà Nội
17

Công ty TNHH cơ khí chính xác Hà 

Nội CNC

(Đầu mối: Nguyễn Thị Thúy

ĐT: 0366 548 547)

- Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, cắt gọt kim loại

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

- Biết đọc hiểu bản vẽ

6.500.000- 8.000.000

mailto:nguyen_thi_thuy@hncnc.com.vn
mailto:nguyen_thi_thuy@hncnc.com.vn
mailto:nguyen_thi_thuy@hncnc.com.vn
mailto:nguyen_thi_thuy@hncnc.com.vn


TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
Mô tả vị trí CV (nếu có) SL Mức lương Địa điểm làm việc Chế độ đãi ngộ Email Ghi chú

Senior 

Fullstack 

Developer

1. Nội dung công việc:

 - Xây dựng và triển khai các hệ thống website, giải pháp trực 

tuyến;

- Nghiên cứu, đưa ra giải pháp và tham gia vào quá trình thiết 

kế và phát triển sản phẩm;

- Tái cấu trúc lại hệ thống, website theo yêu cầu;

- Triển khai các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống lớn, chịu tải cao;

- Thành thạo .NET Core, ưu tiên hiểu biết về Entity 

Framework, Identity, SignalR;

- Thành thạo MS SQL, PostgreSQL hoặc 1 hệ quản trị CSDL 

tương đương;

- Sử dụng thành thạo Git/SVN/TFS;

- Có hiểu biết về Web API, API Gateway;

- Có hiểu biết về ElasticSearch, MongoDB, Memcached, Redis, 

Neo4j;

- Có hiểu biết về 1 trong số các client framework: Vuejs/ 

ReactJs… là 1 lợi thế;

- Có hiểu biết về Big Data, DevOps, AI (trí tuệ nhân tạo), lập 

trình ứng dụng di động… là một lợi thế;

- Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về xây dựng mạng xã hội, 

sàn tuyển dụng việc làm, thương mại điện tử, đào tạo trực tuyến.

5 Từ 30 triệu trở lên Không tham gia trực tiếp

Fullstack 

Developer

1. Nội dung công việc:

- Xây dựng và triển khai các hệ thống website, giải pháp trực 

tuyến;

- Tham gia nghiên cứu, đưa ra giải pháp và tham gia vào quá 

trình phát triển sản phẩm;

- Tham gia tái cấu trúc lại hệ thống, website theo yêu cầu;

- Triển khai các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. Yêu cầu: 

- Thành thạo 1 trong các client framework phổ biến như: 

Angular, Reactjs, Vuejs…;

- Thành thạo .NET framework/.NET core, ưu tiên hiểu biết về 

Entity Framework, Identity, SignalR;

- Thành thạo MS SQL;

- Thành thạo CSS, HTML, Javascript;

- Sử dụng thành thạo Git/SVN/TFS;

- Có hiểu biết về Web API;

- Có hiểu biết về ElasticSearch, MongoDB, Memcached, Redis 

là 1 lợi thế;

- Có hiểu biết về lập trình ứng dụng di động bằng một trong số 

các framework như: Flutter/React Native/Xamarin... là 1 lợi thế;

- Ưu tiên hiểu biết về xây dựng mạng xã hội, sàn tuyển dụng 

việc làm, thương mại điện tử.

5 12-30tr

18

Văn phòng BnD Edu, tầng 3, Tòa 

nhà CT2-C14 Bắc Hà, đường Tố 

Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Được hưởng các chế độ BHXH theo 

quy định của Luật Lao động và các chế 

độ phúc lợi khác theo chính sách của 

Công ty;

- Được xem xét nâng lương 01 lần/năm 

căn cứ vào hiệu quả công việc;

- Môi trường làm việc năng động, hiện 

đại, thân thiện, khuyến khích sáng tạo và 

phát triển ý tưởng;

- Được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ 

liên quan;

- Cơ cơ hội phát triển bản thân và thăng 

tiến trong công việc;

- Tham gia các hoạt động văn hoá, thể 

thao, du lịch, Team building chung của 

Công ty.

tuyendung@bndedu

.vn

Công ty Cổ phần Giáo dục và phát 

triển nghề nghiệp BnD Edu

(Đầu mối: Lương Thị Sâm

ĐT: 0355.228.228

mailto:tuyendung@bndedu.vn
mailto:tuyendung@bndedu.vn
mailto:tuyendung@bndedu.vn


TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
Mô tả vị trí CV (nếu có) SL Mức lương Địa điểm làm việc Chế độ đãi ngộ Email Ghi chú

Trưởng 

nhóm/ 

Chuyên viên 

Hỗ trợ người 

dùng 

1. Nội dung công việc:

- Xây dựng các phương án, công cụ hỗ trợ, tiếp nhận và giải 

quyết các thắc mắc, nhu cầu của người dùng;

- Trực tiếp hỗ trợ và xử lý yêu cầu người dùng trong phạm vi 

công việc hoặc chuyển tiếp đến bộ phận liên quan nếu ngoài 

phạm vi công việc; Theo dõi yêu cầu của người dùng tới khi 

được hỗ trợ xử lý dứt điểm;

- Xây dựng các nội dung, tài liệu hướng dẫn, kịch bản hỗ trợ 

người dùng sử dụng nền tảng và các sản phẩm, dịch vụ của 

Công ty;

- Tổ chức phân tích, phân loại, đánh giá người dùng và đề xuất 

các phương án hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng;

- Thăm dò nhu cầu, khuyến khích người dùng phản hồi về các 

dịch vụ, sản phẩm của công ty, từ đó đề ra phương án khắc 

phục, cải thiện;

- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng dịch vụ đảm bảo sự hài lòng, 

và nâng cao trải nghiệm của người dùng;

- Quản lý, theo dõi, báo cáo công việc theo quy định.

2. Yêu cầu: 

- Thái độ thiện chí làm việc, trung thực, kỷ luật và tự giác làm 

việc;

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chu đáo, chịu khó học hỏi, nhiệt tình và 

trách nhiệm với công việc;

- Có kỹ năng tương tác người dùng, khả năng phân tích, nhận 

định, chẩn đoán, xử lý và giải quyết vấn đề;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hỗ trợ người dùng trong lĩnh 

vực giáo dục trực tuyến và biết sử dụng các công cụ hỗ trợ 

người dùng.

1 8-14tr +thưởng

Chuyên viên 

kinh doanh 

mảng Giáo 

dục trực tuyến

1. Nội dung công việc:

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai kinh doanh các sản 

phẩm, dịch vụ giáo dục trực tuyến trên nền tảng website, ứng 

dụng di động của công ty;

- Xây dựng các phương án, thực hiện các chương trình tương 

tác, thúc chuyển đổi người dùng mua hàng trên hệ thống;

- Tổ chức quản lý và phân luồng, xây dựng các điểm tiếp cận, 

điều hướng khách hàng hệ thống;

- Xây dựng các phương án đóng gói sản phẩm và dịch vụ, 

chính sách và cách thức bán hàng;

- Chủ động xây dựng các phương án để khai thác hiệu quả các 

nguồn khách hàng;

- Hợp tác với các đối tác phát triển kinh doanh sản phẩm, dịch 

vụ;

- Quản lý, theo dõi, báo cáo công việc theo quy định.

2. Yêu cầu:

- Kinh nghiệm: trên 01 năm.

- Thái độ thiện chí, trung thực, kỷ luật và tự giác trong công 

việc;

- Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, nhiệt tình và trách nhiệm với 

công việc;

- Ưu tiên ứng viên có khả năng phân tích hành vi người dùng 

trên website/ứng dụng, sáng tạo trong công việc;

- Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện 

tử về sản phẩm giáo dục là một lợi thế.

2 10-15tr + thưởng Không tham gia trực tiếp

18

Văn phòng BnD Edu, tầng 3, Tòa 

nhà CT2-C14 Bắc Hà, đường Tố 

Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Được hưởng các chế độ BHXH theo 

quy định của Luật Lao động và các chế 

độ phúc lợi khác theo chính sách của 

Công ty;

- Được xem xét nâng lương 01 lần/năm 

căn cứ vào hiệu quả công việc;

- Môi trường làm việc năng động, hiện 

đại, thân thiện, khuyến khích sáng tạo và 

phát triển ý tưởng;

- Được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ 

liên quan;

- Cơ cơ hội phát triển bản thân và thăng 

tiến trong công việc;

- Tham gia các hoạt động văn hoá, thể 

thao, du lịch, Team building chung của 

Công ty.

tuyendung@bndedu

.vn

Công ty Cổ phần Giáo dục và phát 

triển nghề nghiệp BnD Edu

(Đầu mối: Lương Thị Sâm

ĐT: 0355.228.228

mailto:tuyendung@bndedu.vn
mailto:tuyendung@bndedu.vn


TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
Mô tả vị trí CV (nếu có) SL Mức lương Địa điểm làm việc Chế độ đãi ngộ Email Ghi chú

Chuyên viên 

phát triển 

cộng đồng

1. Nội dung công việc:

- Lên ý tưởng, lập kế hoạch tổ chức và phối hợp với các đơn vị/ 

tổ chức khác nhằm triển khai các chương trình, sự kiện cộng 

đồng (Chương trình Văn hóa đọc, hướng nghiệp, khởi nghiệp, 

giá trị sống…)

- Thực hiện các công việc truyền thông: viết bài, đưa tin, xây 

dựng và phát triển nội dung trên fanpage, website về cộng đồng;

- Kết nối, chăm sóc và phát triển các nhóm cộng đồng;

- Thu thập, phân tích số liệu, nắm bắt nhu cầu của cộng đồng, 

đưa ra các giải pháp phù hợp;

- Đại diện Công ty làm việc với cơ quan báo chí, truyền thông 

(soạn thông cáo báo chí, cung cấp thông tin ra bên ngoài...). 

Kết nối và phát triển mối quan hệ với các cơ quan báo chí, 

truyền thông;

- Làm việc với các đơn vị/đối tác để huy động nguồn lực, huy 

động tài trợ, đồng hành tổ chức các chương trình, hoạt động 

cộng đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ 

phận, Ban Tổng Giám đốc hoặc khi có yêu cầu phối hợp.

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Báo chí, 

Truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên 

quan;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong việc kết nối, triển khai, 

tổ chức các hoạt động, sự kiện cộng đồng;

- Có nền tảng kiến thức tổng quát về giáo dục và nghề nghiệp 

và mối quan hệ tốt với các nhóm động đồng là một lợi thế.

- Có khả năng định hướng, sáng tạo nội dung hài hước, bắt 

1 12-18tr

Thực tập sinh 

Flutter/Fresher

1. Nội dung công việc:

- Lập kế hoạch test sản phẩm và báo cáo;

- Xây dựng và triển khai các ứng dụng di động về giáo dục, 

nghề nghiệp;

- Nghiên cứu, đưa ra giải pháp và tham gia vào quá trình phát 

triển sản phẩm;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. Yêu cầu:

- Sinh viên các khối, ngành công nghệ thông tin (sinh viên từ 

năm 2 trở lên), ưu tiên sinh viên năm cuối, sắp ra trường mong 

muốn có môi trường học hỏi, xác định làm việc lâu dài;

- Có kiến thức lập trình hướng đối tượng;

- Có hiểu biết về .NET framework/.NET core, ưu tiên hiểu biết 

về Entity Framework;

- Có hiểu biết về các CSDL như MS SQL, Postgres, 

MongoDB…

- Có hiểu biết CSS, HTML, Javascript;

- Có hiểu biết 1 framework client như Angular, ReactJS, VueJS 

(không bắt buộc, được đào tạo nếu chưa biết);

- Có hiểu biết Git/SVN/TFS.

10
Xét lương hỗ trợ sau 1 

tháng thực tập

18

Văn phòng BnD Edu, tầng 3, Tòa 

nhà CT2-C14 Bắc Hà, đường Tố 

Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Được hưởng các chế độ BHXH theo 

quy định của Luật Lao động và các chế 

độ phúc lợi khác theo chính sách của 

Công ty;

- Được xem xét nâng lương 01 lần/năm 

căn cứ vào hiệu quả công việc;

- Môi trường làm việc năng động, hiện 

đại, thân thiện, khuyến khích sáng tạo và 

phát triển ý tưởng;

- Được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ 

liên quan;

- Cơ cơ hội phát triển bản thân và thăng 

tiến trong công việc;

- Tham gia các hoạt động văn hoá, thể 

thao, du lịch, Team building chung của 

Công ty.

tuyendung@bndedu

.vn

- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn 

nghiệp vụ và tham gia các khóa đào tạo 

chung của Công ty;

- Được xem xét tuyển dụng chính thức 

căn cứ vào hiệu quả công việc;

- Môi trường làm việc năng động, hiện 

đại, thân thiện, khuyến khích sáng tạo và 

phát triển ý tưởng;

- Tham gia các hoạt động văn hoá, thể 

thao, du lịch, Team building chung của 

Công ty;

- Có hỗ trợ con dấu, tài liệu và nhận xét 

thực tập

Công ty Cổ phần Giáo dục và phát triển 

nghề nghiệp BnD Edu

(Đầu mối: Lương Thị Sâm

ĐT: 0355.228.228

mailto:tuyendung@bndedu.vn
mailto:tuyendung@bndedu.vn


TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
Mô tả vị trí CV (nếu có) SL Mức lương Địa điểm làm việc Chế độ đãi ngộ Email Ghi chú

Thực tập sinh 

Flutter/Fresher

1. Nội dung công việc:

- Lập kế hoạch test sản phẩm và báo cáo;

- Xây dựng và triển khai các ứng dụng di động về giáo dục, 

nghề nghiệp;

- Nghiên cứu, đưa ra giải pháp và tham gia vào quá trình phát 

triển sản phẩm;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. Yêu cầu:

- Sinh viên các khối, ngành công nghệ thông tin (sinh viên từ 

năm 2 trở lên), ưu tiên sinh viên năm cuối, sắp ra trường mong 

muốn có môi trường học hỏi, xác định làm việc lâu dài; - Biết 

về ngôn ngữ Dart, Flutter;

- Có định hướng phát triển theo Flutter;

- Đã từng trải qua dự án thức tế là một lợi thế;

- Khả năng tư duy logic tốt, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách 

nhiệm với công việc.

10
Có phụ cấp ngay khi bắt 

đầu thực tập

Thực tập sinh 

Số hóa nội 

dung

1. Nội dung công việc:

- Tham gia sản xuất nội dung như: bài viết, video, dữ liệu… để 

đăng tải trên Hệ sinh thái VitanEdu và các kênh truyền thông 

liên quan;

- Triển khai các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. Yêu cầu:

- Sinh viên các chuyên ngành báo chí;

- Có kỹ năng thu thập, biên tập, cập nhật và tổ chức thông tin;

- Có phẩm chất cẩn thận, tỉ mỉ và tư duy sáng tạo;

- Chủ động trong công việc, thái độ cầu tiến, tinh thần học hỏi 

cao;

- Thành thạo tin học văn phòng.

20

Xét lương sau 01 tháng làm 

việc. Có thể xét lương ngay 

tháng đầu nếu thực tập 

fulltime.

Không tham gia trực tiếp

Thực tập sinh 

Truyền thông 

Đối ngoại

1. Nội dung công việc:

- Tham gia sản xuất tin bài, video, … đăng tải trên Hệ sinh thái 

VitanEdu và các kênh liên quan.

- Tham gia tổ chức các Chương trình Truyền thông Phát triển 

Giáo dục và Nghề nghiệp

- Triển khai các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2.  Yêu cầu:

- Sinh viên các chuyên ngành báo chí, Marketing, Truyền thông 

đối ngoại;

- Thành thạo Tin học văn phòng;

- Có kiến thức, kỹ năng viết tin bài, xây dựng ấn phẩm truyền 

thông, đối ngoại, tổ chức sự kiện;

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi, có trách nhiệm, tư duy 

độc lập, sáng tạo trong công việc;

- Khả năng tự nghiên cứu tốt;

- Ưu tiên ứng viên có khả năng MC; có kinh nghiệm tham gia, 

tổ chức các chương trình cộng đồng, xã hội và xây dựng cộng 

đồng, …  

- Ưu tiên ứng viên biết ngoại ngữ và có khả năng thiết kế đồ 

họa.

20

Xét lương sau 01 tháng làm 

việc. Có thể xét lương ngay 

tháng đầu nếu thực tập 

fulltime.

18

Văn phòng BnD Edu, tầng 3, Tòa 

nhà CT2-C14 Bắc Hà, đường Tố 

Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

tuyendung@bndedu

.vn

- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn 

nghiệp vụ và tham gia các khóa đào tạo 

chung của Công ty;

- Được xem xét tuyển dụng chính thức 

căn cứ vào hiệu quả công việc;

- Môi trường làm việc năng động, hiện 

đại, thân thiện, khuyến khích sáng tạo và 

phát triển ý tưởng;

- Tham gia các hoạt động văn hoá, thể 

thao, du lịch, Team building chung của 

Công ty;

- Có hỗ trợ con dấu, tài liệu và nhận xét 

thực tập

Công ty Cổ phần Giáo dục và phát triển 

nghề nghiệp BnD Edu

(Đầu mối: Lương Thị Sâm

ĐT: 0355.228.228

mailto:tuyendung@bndedu.vn
mailto:tuyendung@bndedu.vn
mailto:tuyendung@bndedu.vn


TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
Mô tả vị trí CV (nếu có) SL Mức lương Địa điểm làm việc Chế độ đãi ngộ Email Ghi chú

Fresher Java 

- Đọc tài liệu, nắm bắt nghiệp vụ đã phân tích sẵn;

- Lập trình các phần mềm, phân hệ thuộc dự án;

- Tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp kỹ thuật;

- Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng đầu ra 

sản phẩm;

-Báo cáo kết quả công việc cho quản lý;

- Chi tiết công việc sẽ được giải thích cụ thể trong buổi phỏng 

vấn.

YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông 

tin;

- Hiểu biết tốt về các phương pháp & quy trình phát triển phần 

mềm Agile / Scrum là một lợi thế.

- Kiến thức chuyên sâu về Java, OOP, …

- Có kinh nghiệm với Spring MVC, Spring BOOT;

- Hiểu về hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao;

- Khả năng nắm bắt, học hỏi, tư duy logic;

- Giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo.

5  8.500.000/month jenny@timebird.org
Oke tham gia trực tiếp 

tại trường

Fresher/Intern 

Flutter

- Đọc, tìm hiểu tài liệu liên quan đến Flutter

- Hoàn thành các bài tập, tasks do Mentor giao,

- Các công việc liên quan đến chuyên môn được công ty chỉ 

định

YÊU CẦU:

- Có kiến thức liên quan đến ngành IT

- Đã tìm hiểu, làm các dự án nhỏ theo những kiến thức đã học

- Biết làm Nodejs là một lợi thế

- Có thể đi làm full-time

- Ham học hỏi, có chí cầu tiến, năng động, không ngại tìm hiểu 

những kiến thức mới

5 Up to 8.500.000/month

Fresher/Intern 

Blockchain

Xây dựng Blockchain và Smart contract liên quan đến hệ thống 

phụ trợ, chẳng hạn như Block Explorer, Block Insight, máy chủ 

Wallet Electrum, v.v.

Hợp tác chặt chẽ với các nhóm kỹ thuật về mô hình tiền điện 

tử, smart contract, bảo mật và các câu hỏi khác liên quan đến 

các giao thức và phần mềm

Nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau của Blockchain (ví dụ: 

tự động hóa, minh bạch, đáng tin cậy, khả năng mở rộng, hiệu 

suất, v.v.) mà cụ thể là các ứng dụng cho các quy trình kinh 

doanh thế hệ tiếp theo trong các lĩnh vực khác nhau

Xây dựng Enterprise blockchain

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp các trường kỹ thuật, công nghệ

Quan tâm đến công nghệ Blockchain

Có kiến thức blockchain tổng quát  và kinh nghiệm với 

Ethereum là một lợi thế

Có kinh nghiệm với kiến trúc và thiết kế các giải pháp 

blockchain  là một lợi thế

Có kiến thức làm việc về các thư viện và khái niệm mật mã

Có kinh nghiệm sử dụng và thành thạo 1 trong các ngôn ngữ 

Golang / Java / C ++

Làm quen với ưu tiên Bitcoin / Ethereum / Hyperledger

3 Up to 13.000.000/month

Tòa nhà TimeBuilding, Số 3 ngách 1 

ngõ 82 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà nội

* Thử việc 2 tháng với 85% mức offer.

* Được tham gia đào tạo các khóa học 

nội bộ trong công ty. 

* Luân chuyển giữa các bộ phận nếu đủ 

năng lực (AI, Blockchange, BA, QA, 

Mobile, Back-end, Front-end, Exchange, 

Devops).

* Tham gia teabreak hàng tuần, các sự 

kiện teambuilding, summer holiday,...

* Đóng bảo hiểm khi là nhân viên chính 

thức

* Mội trường làm việc năng động, 80% 

là các thành viên trẻ, nhiều năng lượng, 

chan hòa, luôn giúp đỡ đồng nghiệp.

* Đánh giá checkpoint công việc và năng 

lực 2 lần/năm 

21

Công ty cổ phần TimeBird 

(CEO. Phạm Thị Thanh Ngân 

Jenny Phạm: 0964063288

mailto:jenny@timebird.org


TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
Mô tả vị trí CV (nếu có) SL Mức lương Địa điểm làm việc Chế độ đãi ngộ Email Ghi chú

Lập trình viên 

.NET

-Tham gia phát triển các dự án lớn trong lĩnh vực giao thông 

vận tải, logistics.

-Kết hợp với các bộ phận khác (kiểm thử, hệ thống,...) để hoàn 

thành, triển khai dự án.

-Báo cáo, và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

-Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin,… 

hoặc liên quan.

-Kinh nghiệm từ 06 tháng ở vị trí tương đương.

-Thành thạo ngôn ngữ lập trình C# trên .NET hoặc .NET Core 

(Restfull API/Web API/Web Service)

-Có kiến thức cơ bản về Front-End (Html, CSS, Javascript, 

jQuery,…)

-Có thể sử dụng tốt hệ quản trị CSDL: MS SQL Server, 

MongoDB, ElasticSearch, Redis,…

4 10M-25M Không tham gia trực tiếp

Lập trình viên 

Front End 

(Angular)

-Tham gia phát triển dự án lớn trong lĩnh vực giao thông vận tải

-Hỗ trợ và duy trì hệ thống hiện có

-Đưa ra giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật của dự án.

-Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

-Tốt nghiệp các trung tâm đào tạo lập trình viên, Cao Đẳng/Đại 

học Công nghệ Thông tin, Viễn Thông, Toán Tin (Sinh viên 

mới ra trường có thể ứng tuyển)

-Có hiểu biết về về lập trình Front-end: HTML/CSS, 

TypeScript, Angular2+, Bootstrap, React.

-Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về 1 trong các database: SQL 

Server, MongoDB

3 10M-25M

Lập trình viên 

IOS

-Phát triển các ứng dụng Mobile

-Phối hợp với đội UI/UX xây dựng giao diện ứng dụng

-Phối hợp các phòng ban khác để phát triển tính năng sản phẩm

-Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông 

tin,… hoặc liên quan.

-Kinh nghiệm từ 06 tháng trong vai trò phát triển iOS.

-Thành thạo ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ Swift

-Sử dụng tốt XCode và các công cụ phát triển, quản lý source 

code

-Quen thuộc với JSON, API dựa trên REST và giao tiếp với 

API phía máy chủ.

-Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

2 14M-27M

23

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 

Điện tử Bình Anh

(Đầu mối: Vũ Thị Huế

ĐT: 0968604975)

Lô 14, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, 

Hoàng Mai, HN

-Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh 

tranh, tương xứng với năng lực và kinh 

nghiệm làm việc.

-Môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và 

năng động.

-Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt 

trong công việc

-Văn hóa công ty phong phú cho phép 

phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo 

trong công việc của ứng viên.

-Thưởng lương tháng 13, Thưởng dự án, 

thưởng Tết và các dịp lễ, thưởng quý

-Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực 

và hiệu quả công việc;

-Được hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công 

ty

-Nhiều hoạt động nội bộ hấp dẫn: clb 

bóng đá cho anh em, yoga zumba cho chị 

em, văn nghệ...

-Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy 

định của nhà nước.

huevt@bagroup.vn

mailto:huevt@bagroup.vn
mailto:huevt@bagroup.vn
mailto:huevt@bagroup.vn


TT Nhà tuyển dụng
Vị trí tuyển 

dụng
Mô tả vị trí CV (nếu có) SL Mức lương Địa điểm làm việc Chế độ đãi ngộ Email Ghi chú

Lập trình viên 

Back End

- Có từ 06 tháng kinh nghiệm lập trình .NET backend

-Thành thạo các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ .NET: C#, 

ASP.Net M+VC, Web API, LINQ, WinForms,…

-Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc trên nền tảng web: 

Front-end, back- end.

-Tham gia xây dựng và phát triển các ứng dụng sử dụng công 

nghệ của Microsoft.

-Tham gia lấy yêu cầu, thiết kế, xây dựng, triển khai dự án.

-Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới

-Đưa ra giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật của dự án.

-Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

2 12M-25M

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

(Đầu mối: Vũ Hữu Tuyến

ĐT:0912113172)

Chuyên viên 

Công nghệ 

thông tin

Vận hành hệ thống, khảo sát, cập nhật mới thông tin, lắp mới 

hệ thống thiết bị CNTT. 

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ TT

2 8 - 12 triệu
Tổng công ty Vận tải Hà Nội, số 5 

Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BHXH, lương thưởng theo quy định của 

nhà nước
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Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 

Điện tử Bình Anh

(Đầu mối: Vũ Thị Huế

ĐT: 0968604975)

Lô 14, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, 

Hoàng Mai, HN

-Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh 

tranh, tương xứng với năng lực và kinh 

nghiệm làm việc.

-Môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và 

năng động.

-Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt 

trong công việc

-Văn hóa công ty phong phú cho phép 

phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo 

trong công việc của ứng viên.

-Thưởng lương tháng 13, Thưởng dự án, 

thưởng Tết và các dịp lễ, thưởng quý

-Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực 

và hiệu quả công việc;

-Được hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công 

ty

-Nhiều hoạt động nội bộ hấp dẫn: clb 

bóng đá cho anh em, yoga zumba cho chị 

em, văn nghệ...

-Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy 

định của nhà nước.

huevt@bagroup.vn
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