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SỐ: 286/2017./SDV-HR

CÔNG VĂN
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG
Kính gửi: Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 Bộ Quốc Phò ng.
Cô ng ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV) (KCN Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh) là công ty thuộc tập đoàn SAMSUNG (Hàn Quốc), được thành lập tại Việt Nam vào
ngày 01/07/2014. Hiện tại, Công ty chúng tôi đang trong quá trình phát triển, mở rộng và có nhu cầu rất
lớn về nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp cá c chuyên
ngà nh kỹ thuật.
Trong quá trình tìm kiếm, định hướng và tuyển dụng nguồn nhân lực tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp,
chúng tôi đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực đã từng theo học tại Trường Cao Đẳng Nghề Số 8

Bộ Quốc Phò ng. Hiện nay, Phòng tuyển dụng Công ty đang tiến hành tuyển dụng số lượng lớn vị trí Kỹ
thuật viên (Technician). Vì vậy, kính mong Quý Nhà trường tạo điều kiện giới thiệu thông tin tuyển dụng
của công ty tới những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017 cũng như cựu sinh viên của Nhà trường và
giúp công ty lên danh sách những sinh viên quan tâm đến cơ hội việc làm tại Samsung. Dự kiến trong
tháng 4/2017, công ty sẽ về nhà trường nhằm giới thiệu & tuyển dụng sinh viên ngay tại nhà trường.
Những sinh viên đỗ phỏng vấn có thể đi làm ngay.
Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam mong nhận được sự phản hồi và hỗ trợ tích cực từ phía nhà
trường để chúng tôi có thể tuyển dụng được nhiều nhân lực chất lượng cao.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phạm Văn Linh – nhân viên phòng Nhân sự SDV. SĐT: 097.820.3791
Xin trân trọng cảm ơn!

(Thư đề nghị kèm theo thông báo Tuyển dụng).

