
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP 

TUỔI TRẺ VIỆT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH THÁNG 12/2022 

Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh làm việc tại Công ty TNHH 

Điện tử UMC VN ở Hải Dương. Thông tin cụ thể như sau: 

 

1. Yêu cầu đối với sinh viên:  

▪ Không tiền án, tiền sự 

▪ Trình độ:  Sinh viên các Trường Cao Đẳng, Đại Học… 

▪ Giới tính: Nam - Tuổi: Từ 18 tuổi trở lên. 

▪ Sức khỏe tốt (Không viêm gan B, bệnh truyền nhiễm, các bệnh liên quan đến tim mạch, 

dị tật tay chân, nghiện heroin, hen suyễn, dị ứng…) 

▪ Thời gian thực tập tối thiểu từ 12 tuần trở lên 

2. Số lượng sinh viên: 100 sinh viên 

 

3. Mô tả công việc:  

Lắp ráp bản mạch, linh kiện điện tử. 

 

4. Địa điểm làm việc: Công ty TNHH Điện tử UMC VN – KCN Cẩm Giàng, Hải Dương. 

 

5. Thời gian làm việc: 08h/ca; tăng ca thường xuyên theo kế hoạch sản xuất. 

▪ Ca ngày: 8h00 – 17h00 

▪ Ca đêm: 20h00 – 05h00 

 

6. Chế độ tiền lương: 
 

Stt Nội dung Chế độ Điều kiện áp dụng 

1.  Hỗ trợ cơ bản 4.424.290 đồng/ tháng 
Đi thực tập đủ tháng theo lịch xếp ca 

của Bộ phận 

2.  Hỗ trợ nhà trọ 
300.000 đồng/tháng/ 24 

công 

- Tính trên số ngày làm việc thực tế.  

- Công ty Jobchoice hỗ trợ tìm nhà trọ 

gần công ty UMC, sinh viên chủ động 

chi trả các chi phí liên quan như: Tiền 

nhà, điện, nước, internet… 

3.  
Hỗ trợ làm ca 

đêm 

10.000 đồng/01 đêm + 

30% mức hỗ trợ cơ bản 

Thời gian hỗ trợ thêm 30% được tính từ 

22h-5h sáng ngày hôm sau (6h) 



4.  Trợ cấp ăn ca   

Được hỗ trợ 01 bữa ăn trong ca làm 

việc 08h và được 01 bữa phụ nếu làm 

tăng ca trên 02h/ngày. 

5.  Chuyên cần 350.000 đồng/ tháng 

- Đi thực tập đủ tháng theo lịch xếp ca 

của Bộ phận. 

- Không đi muộn về sớm. Không đến 

muộn thời gian họp sáng. 

- Không sử dụng Phòng Y tế quá 02 lần 

và quá 30 phút/tháng. 

6.  
Hỗ trợ tăng ca, 

làm ngày nghỉ  

Theo quy định của luật 

lao động 
 

 
Tổng thu nhập 

dự kiến 

7.000.000 - 9.000.000 

đồng 
 

 

7. Chế độ khác: 

▪ Hỗ trợ phương tiện đi lại khi đi thực tập và kết thúc đợt thực tập. 

▪ Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Bảo hộ lao động và các dụng cụ, thiết bị có 

liên quan. 

▪ Được Bộ phận quản lý sinh viên Jobchoice hỗ trợ 24/7 các vấn đề phát sinh về công việc, 

đời sống và thăm hỏi ốm đau khi phát sinh. 

▪ Được đánh giá sinh viên kết thúc kỳ thực tập kèm theo khen thưởng những sinh viên xuất 

sắc sau kỳ. 

8. Thông tin liên hệ:  

▪ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ms.Quyên – 0983.992.503 (Zalo) 
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