Cơ hội làm việc tại Vertiv dành cho sinh viên mới ra trường
Vertiv - Công ty hàng đầu thế giới về về thiết kế, sản xuất và phục vụ các công nghệ cơ sở hạ tầng nhiệm vụ quan
trọng cho các ứng dụng quan trọng trong các trung tâm dữ liệu, mạng lưới giao tiếp và môi trường thương mại và
công nghiệp.
Tại Vertiv, chúng tôi xây dựng chương trình Kỹ sư tài năng (GET - Graduate Engineer Training) với mục đích tìm kiếm
và nuôi dưỡng tài năng chuyên ngành Điện - Điện Tử, cung cấp cho họ cơ hội nghề nghiệp xứng đáng tại công ty
quốc tế.
GET kết hợp giữa mô hình đào tạo trên lớp và thực hành tại chỗ ở trong nước và ở nước ngoài với nội dung đa dạng
về Kiến thức sản phẩm, giải pháp, Hỗ trợ Kỹ thuật, Quản lý Dự án và Bán hàng.
GET được triển khai hàng năm và khởi động tuyển dụng từ tháng 6. Các ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu học tập và
làm việc tại Vertiv từ tháng 11.
GET tìm kiếm các ứng viên


Là kỹ sư mới tốt nghiệp có thành tích học tập tốt chuyên ngành Điện (Hệ Thống Điện, Thiết Bị Điện và Tự Động Hóa)
của các trường Đại học khối kỹ thuật; điểm tốt nghiệp Đại học tối thiểu 2.5/4.0
 Cầu thị, đam mê và có tư duy về kỹ thuật;
 Sáng tạo và mạnh dạn giải quyết vấn đề
 Có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập;
 Có khả năng tiếng Anh tốt;
 Sẵn sàng di chuyển công tác;
• Có kinh nghiệm làm việc tối đa không quá một năm
Hồ sơ bao gồm:
1.
2.
3.
4.
5.

Thư Ngỏ (chấp nhận trình bày tiếng Việt, tiếng Anh là lợi thế)
Lý lịch vắn tắt (Tiếng Anh)
Bản sao công chứng CMND, hộ chiếu
Bảng điểm đầy đủ 5 năm học
Chứng chỉ Tiếng Anh (TOEIC/IELTS/TOEFL) và các chứng chỉ liên quan khác
Vertiv (Việt Nam) có quyền xác thực độ chính xác và trung thực của thông tin ghi trong hồ sơ, bất cứ hành vi gian lận
nào của ứng viên cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng hồ sơ.
Hình thức ứng tuyển
1.

Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: https://www.vertivco.com/en-asia/about/careers
• Tại Job opening Chọn location “Vietnam”,
• Chọn job có title “Graduate Engineer Trainne (Vietnam) để đọc mô tả công việc
• Sau khi xem lại mô tả công việc, bấm vào nút “Apply online” và thực hiện các bước trực tuyến tiếp theo như
được yêu cầu

2.

Nộp qua Vietnamworks
Mở link https://www.vietnamworks.com/chuong-trinh-ky-su-tai-nang-get-graduate-engineer-training-967501jd/?source=searchResults và chọn “Apply now”

3.

Gửi CV trực tiếp đến địa chỉ mail touyen.dinh@vertivco.com
Tiêu đề mail: GET19_Tên ứng viên

Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ 024-3762-8908
Để có thêm thông tin về Vertiv bạn có thể tham khảo website của chúng tôi tại www.Vertivco.com

