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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, Nữ - Tuổi: 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 12 tuần 

2. Số lượng: 80 - 85 sinh viên. 

3. Mô tả công việc:  

▪ Tham gia dây chuyền sản xuất và gia công lắp đặt linh kiện ô tô, xe máy. 

4. Địa điểm làm việc: Nhà máy Toyo Denso – Nam Sách – Hải Dương. 

5. Thời gian làm việc: 08h/ ca; tăng ca theo kế hoạch sản xuất (từ 2-4h/ ngày (nếu có- phụ thuộc 

vào kế hoạch sản xuất)). 

▪ Ca hành chính: 8h00 – 17h00 

▪ Ca 1: 6h00 - 14h10 

▪ Ca 2: 14h00 - 22h10 

▪ Ca 3: 21h55 – 06h10 

6. Chế độ cho sinh viên: 

Stt Nội dung Chế độ Ghi chú 

1.  
Trợ cấp thực 

tập 

200.000vnđ/ca 

4.800.000vnđ/tháng 

(tính trên 24 công) 

- Nghỉ tất cả các ngày chủ nhật trong tháng và trung 

bình ít nhất 2 ngày thứ 7 trở lên  

- Trường hợp thêm giờ sẽ căn cứ theo mức hỗ trợ cơ 

bản. 

2.  
Trợ cấp thêm 

cho ca 1, ca 2 
20.000vnđ/ca - Chỉ áp dụng cho sinh viên làm ca 1, ca 2  

3.  
Trợ cấp thêm 

cho ca 3 
80.000vnđ/ca 

- Được hỗ trợ 20.000vnđ/ca + hỗ trợ thêm 30% trợ 

cấp thực tập 



4.  Trợ cấp ăn ca 
Được ăn miễn phí 1 bữa 

trong ca làm việc. 

- Trường hợp tăng ca 2 tiếng trở lên có suất ăn miễn 

phí cho sinh viên 

5.  
Trợ cấp 

chuyên cần 
350.000 vnd/tháng 

- Thưởng chuyên cần nếu sinh viên  làm đủ số ngày 

công chuẩn quy đinh trong tháng. 

- Không đi muộn về sớm. Không nghỉ không có lý 

do chính đáng.  

- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào của Công ty. 

6.  
Trợ cấp nhà ở 

và đi lại 

200.000 đồng/tháng đủ 

công 

Sinh viên tự túc nhà ở và phương tiện di chuyển đi 

làm hàng ngày. 

Chi phí hỗ trợ này tính trên ngày công chuẩn trong 

tháng, dưới ngày công chuẩn thì căn cứ theo tỷ lệ đi 

làm thực tế trong tháng. Chỉ hỗ trợ khi số ngày đi 

thực tập từ 12 ngày trở lên. 

 

7. Chế độ khác: 

▪ Thời gian tăng ca ( làm thêm ) được tính theo luật lao động:  

✓ Tăng ca ngày thường: 150%  

✓ Tăng ca ngày nghỉ cuối tuần: 200%  

✓ Tăng ca ngày nghỉ lễ quốc gia: 300% 

▪ Công ty hỗ trợ giới thiệu nhà ở cho sinh viên. 

▪ Công ty hỗ trợ xe đưa đón miễn phí sinh viên từ trường đến Công ty & ngược lại (Khi 

đến và khi kết thúc thực tập) 

▪ Trang bị đầy đủ, phương tiện bảo hộ lao động,... 

▪ 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. 

▪ Thông tin đăng ký: Vui lòng liên hệ: 0983.321.624 (Mrs Xuân) 
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