
 

 

 

THƯ NGỎ 
 

Kính gửi: Lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp, 

 

Hôm nay, chúng tôi viết thư này với mong muốn ngỏ lời hợp tác cùng trường để mang đến những cơ 

hội tuyển dụng tốt nhất đến với các bạn sinh viên.  

 

Procter & Gamble (P&G) là tập đoàn hàng đầu thế giới về hàng tiêu dùng và công ty đã có mặt tại 

hơn 80 quốc gia trên thế giới với hơn 140.000 nhân viên. Các sản phẩm của P&G được sản xuất 

và phân phối tại hơn 180 quốc gia, với hơn 100 nhãn hàng (như nước xả vải Downy; dầu gội 

Head&Shoulder và Pantene; bột giặt Ariel và Tide; tã giấy Pamper, dao cạo râu Gillette, Olay, 

Ampivà những mặt hàng tiêu dùng khác… Hiện tại tập đoàn P&G đang phục vụ khoảng 6 tỷ 

người tiêu dùng trên toàn thế giới. 

 

P&G đã có hơn 25 năm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, nhà máy P&G cũng 

đang mở rộng hoạt động sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân viên cho vị trí Kỹ 

Thuật Viên ở các bộ phận khác nhau: Vận hành – Sản xuất, Quản lý chất lượng,…  

 

Công ty đang khởi động hợp tác với các trường, trong đó Trường Đại học Công nghiệp là một 

trong những đối tác tiềm năng để P&G có cơ hội đồng hành cùng nhà trường hỗ trợ cho các bạn 

sinh viên để các bạn có thể tham gia ứng tuyển tại nhà máy của P&G… Hơn thế nữa, công ty cũng 

mong muốn có thể mang đến cơ hội cho các bạn sinh viên nữ kỹ thuật qua những câu chuyện chia 

sẻ, lời khuyên, kinh nghiệm và truyền cảm hứng từ các anh chị thành công đi trước, P&G mong 

muốn được tổ chức một buổi: 

 

Chủ đề:  

GIAO LƯU CÙNG CÁC BẠN NỮ KỸ THUẬT 

 

Thời gian: Ngày 06.05.2021  

Địa Điểm: Phòng B2.01 – Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

Đối tượng tham gia:  

• Nhóm ngành Kĩ thuật – Công nghệ (chuyên ngành Điện- Điện tử, Tự động hóa, Quản lý Công 

nghiệp, Hóa sinh, Thực phẩm, Cơ khí …), cùng tìm hiểu về: 

o Vị trí “Kĩ thuật viên Tập sự”: sinh viên nữ năm cuối có nhu cầu tìm kiếm cơ hội Tập 

sự/thực tập trước khi ra trường 

o Vị trí “Kĩ thuật viên”: sinh viên nữ sắp tốt nghiệp/ đã tốt nghiệp dưới 3 năm kinh 

nghiệm 

 

 



 

 

Nội dung: 

• Thông tin sợ lược về P&G và định hướng về sự Bình đẳng & hợp nhất 

• Chia sẻ với các anh chị thành công đi trước về quy trình tuyển dụng, cơ hội, thách thức, sự trao 

quyền, con đường nghề nghiệp của các nhân viên nữ trong ngành và công ty 

• Chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển hiệu quả & hỗ trợ sinh viên về quy trình tuyển dụng 

 

Lưu ý:  

• Sinh viên khi tham dự nên chuẩn bị CV sẵn (file mềm) trên laptop để được công ty hướng 

dẫn nộp đơn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của công ty. 

 

P&G 
THÔNG TIN CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí tuyển dụng: Kĩ Thuật Viên Tập sự và Kĩ thuật viên (các bộ phận: Vận hành – sản xuất, Quản 

lý chất lượng,…) 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn và chất lượng nhằm đảm bảo sản xuất ra những sản 

phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng; 

• Đảm bảo và chịu trách nhiệm vận hành dây chuyền với năng suất cao nhất; 

• Tham gia vào các dự án liên quan đến mục tiêu cải tiến quy trình, thiết bị, làm việc với quy trình 

vận hành; 

• Báo cáo kịp thời các sự cố với trưởng ca và giải quyết các sự cố cùng với nhóm làm việc; 

• Có thể làm việc theo ca (8 tiếng/ca) tại Bình Dương. Có xe đưa đón từ TP.HCM về nhà máy Bình 

Dương và ngược lại. 

 

Nhà máy 1: KCN Việt Nam - Singapore II, A, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương; 

 

Nhà máy 2: KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương. 

 

Công ty không đánh giá chỉ dựa trên chuyên ngành sinh viên đang theo học, không yêu cầu kinh 

nghiệm mà quan tâm ở năng lực, tư duy và thái độ của sinh viên, được đánh giá thông qua bài các 

vòng tuyển dụng. 

 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

1. Kĩ thuật viên Tập sự 

• Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức “Kĩ thuật viên” nếu kết thúc thành công chương trình 

“Kĩ thuật viên Tập sự”  



 

 

• Cơ hội được “tập sự”, được đào tạo & khám phá những kiến thức, kĩ năng cùng các anh chị tài 

năng đi trước  

• Cơ hội được trải nghiệm tại một môi trường cực kỳ hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện & chú 

trọng vào việc phát triển con người  

• Cơ hội vừa “tập sự” vừa có trợ cấp cùng các chương trình hỗ trợ  

2.  Kĩ thuật viên 

• Các chế độ phúc lợi hấp dẫn; 

• Lương cạnh tranh (LƯƠNG THÁNG 13 & 14), thăng tiến và luân chuyển NỘI BỘ rộng mở; 

• Có cơ hội được đào tạo và phát triển; 

• Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN; 

• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm; 

• Được tham gia các giải thể dục, thể thao và các chương trình hàng năm của công ty. 

 

 

YÊU CẦU KHÁC 

• Sắp tốt nghiệp/tốt nghiệp đại học/cao đẳng hoặc có dưới 3 năm kinh nghiệm làm việc ở ngành kĩ 

thuật: điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí, công nghệ sinh học, hóa, kĩ thuật công nghiệp, công nghệ 

thực phẩm hoặc những ngành liên quan đên kỹ thuật vận hành sản xuất khác; 

• ĐTBTL: >= 6.5/10 hoặc >=2.5/4; 

• Có tinh thần đội nhóm tốt, có khả năng giải quyết vấn đề tốt; 

• Có tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao, trung thực, suy nghĩ tích cực và ham muốn học hỏi; 

• Có niềm yêu thích làm việc với quy trình, máy móc thiết bị cùng những đồng đội nhiệt huyết để 

tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. 


