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Công ty Robert Bosch Engineering Việt Nam 
___________________________________________________________________ 

 

I. Giới thiệu về công ty Robert Bosch Engineering Việt Nam: 
 

Về tập đoàn Bosch 

Tập đoàn Bosch là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu thế giới. Năm 2013 gần 281,000 cộng 

sự của Bosch đã tạo ra doanh thu 46,4 tỷ euro. Kể từ đầu năm 2013, tập đoàn đã phân chia hoạt động 

thành 4 lĩnh vực kinh doanh gồm: Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Kỹ thuật Xây 

dựng và Năng lượng. 

Tập đoàn Bosch gồm Robert Bosch GmbH và khoảng 360 công ty con và công ty khu vực tại khoảng 

50 quốc gia. Nếu tính luôn các đối tác dịch vụ và bán hàng thì Bosch hiện có mặt tại khoảng 150 quốc 

gia. Mạng lưới bán hàng, sản xuất và phát triển này là nền tảng để Bosch phát triển hơn nữa. 

 

Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam (RBVH): 

Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam (RBVH) được thành lập tại 

TP.HCM, Việt Nam từ tháng 10 năm 2010 và do công ty Robert Bosch GmbH đầu tư 100% vốn. Công 

ty này chuyên cung cấp các giải pháp thông minh trong phần mềm nhúng và thiết kế phần cứng từ 

khâu đầu cho đến khâu cuối, công nghệ thông tin trong kinh doanh, và các dịch vụ sử dụng công nghệ 

thông tin. Với hơn 1000 nhân viên, đây là trung tâm nghiên cứu và phát triển phần mềm lớn nhất của 

Bosch tại Đông Nam Á. RBVH do Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions 

(RBEI) quản lý và có trụ sở ngoài Ấn Độ. RBVH là một phần của chiến lược vùng do RBEI đưa ra để 

phục vụ khu vực Đông Nam Á. 

 

Về chúng tôi 

Chúng tôi phát triển các phần mềm nhúng cho các hệ thống điều khiển trong ngành kỹ thuật ôtô và 

trong công nghiệp và các thiết kế cơ khí, cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và các dịch vụ có 

sử dụng công nghệ thông tin cho các công ty của Tập đoàn Bosch trên toàn cầu 

 

Tầm nhìn của chúng tôi - Những ứng dụng thông minh cho toàn cầu 

Sứ mệnh của chúng tôi - Cam kết mang lại ưu thế có giá trị bền lâu của Bosch thông qua Chất lượng 

và Cải tiến 

 

Phát triển phần mềm nhúng 

 

Phát triển phần mềm nhúng 

Phát triển các phần mềm điều khiển hệ thống phun nhiên liệu diesel, bơm xăng, điều khiển phanh, 

chống bó phanh ABS (Anti-lock Braking System) và cân bằng điện tử ESP (Electronic Stability 

Program), túi khí, bộ cảm ứng, phần mềm hệ thống điều khiển đậu xe, Hệ thống điều khiển lái tự động 

(adaptive cruise control), điều khiển hộp số, hệ thống an ninh, hệ thống nhiệt, dụng cụ cầm tay, dụng 

cụ đo lường, phần mềm nhúng tích hợp trong xe hơi dựa trên chuẩn mở AUTOSAR, kiểm định độc lập, 

kiểm định hệ thống và tích hợp, phát triển công cụ cơ khí, phần mềm dùng để kiểm định chẩn đoán. 

 

Phát triển phần cứng điện tử 

Thiết kế sản phẩm, sản xuất mẫu thử nghiệm, phê chuẩn công nhận, thiết kế mạch IC cho các trình ứng 

dụng (ASIC) và thiết kế bản mạch in (PCB) 



 

Thiết kế và mô phỏng cơ khí 

 

Phát triển sản phẩm 

Hệ thống máy động cơ, hệ thống thắng, hệ thông nhiệt, hệ thống an ninh, đầu nối dây dẫn, dụng cụ 

cầm tay, chi tiết máy sản xuất. 

Kỹ thuật cơ khí 

Thiết kế mô hình và bản vẽ, phân tích kết cấu và nhiệt độ, mô phỏng điện - từ trường, mô phỏng lưu 

chất, phân tích dao động và tiếng ồn. 

Quản lý dữ liệu 

Quản lý thay đổi dữ liệu, Trao đổi và đồng bộ hóa dữ liệu, Quản lý dữ liệu vật liệu, Phát triển danh 

mục và thư viện sản phẩm. 

 

Giải pháp kinh doanh và dịch vụ có sử dụng công nghệ thông tin 

 

Bảo trì và phát triển giải pháp kinh doanh Các giải pháp SAP, Java, Microsoft và Oracle, dịch vụ 

quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ chuyển tải dữ liệu từ các thiết bị cũ, dịch vụ phê chuẩn 

công nhận, thông tin doanh nghiệp, tích hợp ứng dụng doanh nghiệp, giải pháp di động cho hệ điều 

hành iOS và Android. 

Các dịch vụ có sử dụng công nghệ thông tin Dịch vụ kế toán và tài chính, mua hàng, quản lý nội 

dung, lưu trữ kỹ thuật số, học trực tuyến, dịch thuật và tư liệu. 

 

II. Nhu cầu tuyển dụng 
 

o 30 Kỹ sư phát triển phần mềm nhúng (0 – 5 năm kinh nghiệm) 

o 10 Kỹ sư phát triển phần cứng điện tử (0 – 5 năm kinh nghiệm) 

o 6 Kỹ sư thiết kế phần cứng điện tử (3 - 6 năm kinh nghiệm) 

o 10 Kỹ sư lập trình Java hoặc .Net (0- 5 năm kinh nghiệm ) 

o 10 Kỹ sư tư vấn hệ thống SAP (2 - 6 năm kinh nghiệm) 

o 5 Kỹ sư lập trình SAP – ABAP (0- 6 năm kinh nghiệm) 

o 15 Kỹ sư kiểm thử tự động (0-5 năm kinh nghiệm) 

 

*** Địa điểm làm việc và thông tin liên lạc 

 

Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam (RBVH) 

 

Địa chỉ:   Lầu 11 (11.7), Tòa nhà E-Town 2 

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình 

Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại:  (08) 3812 8000 

Email:   Career.RBVH@vn.bosch.com  

 

Mọi thắc mắc về vấn đề đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ Bộ phận tuyển dụng công ty Robert Bosch 

Engineering Vietnam tại địa chỉ: career.rbvh@vn.bosch.com hoặc số điện thoại (08) 3812 8158/ 3812 

8123/ 3812 8074  để được trợ giúp. 
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