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Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh. 

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) xin gửi lời chào trân 

trọng đến Quý Thầy, Cô Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh. 

THACO là doanh nghiệp ô tô hàng đầu Việt Nam, nay đã phát triển thành Tập đoàn 

công nghiệp đa ngành với các lĩnh vực: Ô tô, Nông nghiệp, Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ, 

Logistics, Đầu tư - Xây dựng và Thương mại - Dịch vụ có tính bổ trợ và tích hợp cao theo xu 

thế hội nhập quốc tế và số hóa.  

Từ năm 2003, THACO đã đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Đến 

nay, Khu công nghiệp THACO Chu Lai là trung tâm sản xuất ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ 

trợ lớn nhất cả nước, bao gồm: Tổ hợp các nhà máy Sản xuất lắp ráp ô tô; Tổ hợp các nhà 

máy Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ; Khu cảng và Hậu cần cảng Chu Lai; Khu công nghiệp 

Nông - Lâm nghiệp. THACO Chu Lai là Hệ sinh thái đa ngành tiêu biểu của THACO tại 

Quảng Nam - miền Trung được kết nối với 2 miền Nam, Bắc, Tây Nguyên, Lào và 

Campuchia. 

Nhằm giúp sinh viên nắm thông tin và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời 

THACO có thể lựa chọn được những ứng viên phù hợp, Ban Lãnh đạo THACO kính đề xuất 

Ban Giám hiệu nhà trường thông tin đến toàn thể sinh viên về việc tuyển dụng Kỹ sư chuyên 

ngành kỹ thuật làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu  & Phát triển Cơ khí – Ô tô (R&D) như 

sau: 

1. Số lượng tuyển dụng: 200 nhân sự. 

2. Yêu cầu: 

- Hoàn thành chương trình đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật cơ 

khí, Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa. 

- Đạo đức tốt, thái độ tích cực, nhanh nhẹn. 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, quản lý thời gian hiệu quả, giao tiếp tốt. 

- Có khả năng hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả, chịu được áp lực công việc, 

đảm bảo sức khỏe để đi công tác nước ngoài. 



 

3. Quyền lợi: 

- Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng (tại Công ty hoặc các khóa 

đào tạo bên ngoài); có cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc. 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ưu việt, văn hóa và thuận tiện, 

khuyến khích sự sáng tạo, phát triển của nhân sự. 

- Đối với ứng viên có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Quảng Nam sẽ được ưu tiên bố trí 

chỗ ở tại Khu biệt thự Hòa Thuận (Tam Kỳ), vé máy bay … 

- Ngoài các chế độ chính sách như luật định, công ty còn có các chính sách đãi ngộ ưu 

việt, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. 

4. Địa điểm làm việc: Tại Khu công nghiệp THACO Chu Lai - Tam Hiệp, Núi Thành, 

Quảng Nam. 

5. Hình thức ứng tuyển: 

- Ứng viên truy cập website http://tuyendung.thaco.com.vn/ để tạo hồ sơ ứng viên và 

nộp hồ sơ online hoặc gửi hồ sơ vào địa chỉ email: hr-chulai@thaco.com.vn. 

- Người liên hệ hỗ trợ: Bùi Thị Thanh Hòa. 

- Số điện thoại: 0938 909 775 hoặc zalo: 0933 805 206. 

- Email: buithithanhhoa@thaco.com.vn 

Kính nhờ Nhà trường hỗ trợ gửi thông tin đến các sinh viên đang có nhu cầu việc làm. 

Kính chúc Quý Lãnh đạo và Quý Thầy, Cô sức khỏe và thành công. 

Trân trọng./.  

 

 

* Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- BLĐ THACO Chu Lai (báo cáo); 

- Lưu: VT, P.NS. 
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