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THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 

THÁNG 12/2022 

1. Yêu cầu đối với sinh viên:  

▪ Không tiền án, tiền sự 

▪ Trình độ:  Sinh viên các Trường Cao Đẳng, Đại Học… 

▪ Giới tính: Nam - Tuổi: Từ 18 tuổi trở lên. 

▪ Sức khỏe tốt (Không viêm gan B, bệnh truyền nhiễm, các bệnh liên quan đến tim mạch, 

dị tật tay chân, nghiện heroin, hen suyễn, dị ứng…) 

▪ Thời gian thực tập: Từ 12 tuần trở lên. 

2. Số lượng: 50 – 80 sinh viên 

3. Mô tả công việc:  

▪ Vận hành sản xuất dây chuyền hàn, dập sản xuất các linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy. 

▪ Tư thế: chuyền đứng. 

 

4. Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTEK – Lô II-4.1, KCN Quế Võ II, Ngọc Xá, 

Quế Võ, Bắc Ninh. 

 

5. Thời gian làm việc: 08h/ ca và tăng ca: 03h/ ngày theo kế hoạch sản xuất. Tối đa 4 ngày/ tuần 

làm thêm. Nghỉ các ngày Chủ nhật trong tháng. 

▪ Ca ngày: 6h00 – 15h00 

▪ Ca đêm: 21h00 – 06h00 

 

6. Chế độ tiền lương: 
 

Stt Nội dung Chế độ Điều kiện áp dụng 

1.  Hỗ trợ cơ bản 161.536đ/ 01 ngày Sinh viên làm 26 ngày công chuẩn/ tháng. 

2.  Lương làm ca đêm Hệ số 130% 

- Theo số giờ làm thêm thực tế 

- Theo số ngày công thực tế 

- Trường hợp Công ty cho nghỉ ngày Thứ 7, 

nếu sinh viên đi làm thì được tính hệ số 

100%. 

3.  
Làm thêm giờ ca 

ngày và ca đêm 
Hệ số 150% 

4.  
Làm vào ngày Chủ 

nhật 
Hệ số 200% 

5.  Làm ngày Lễ  Hệ số 300% 



6.  Trợ cấp ăn ca 
650.000 đồng/ 

tháng 

Hỗ trợ ăn ca trong Nhà máy (Không trả tiền 

mặt, không ăn không được trả) 

7.  Chuyên cần 
260.000 đồng/ 

tháng 

- Đi làm đủ 26 ngày công trở lên (được nghỉ 

02 ngày phép xác nhận bởi Quản lý trực 

tiếp). 

- Không nghỉ không có lý do. 

8.  Hỗ trợ nhà trọ 
300.000 đồng/ 26 

ngày công 

- Tính trên số ngày làm việc thực tế.  

- Công ty Jobchoice hỗ trợ tìm nhà trọ gần 

nhà máy, sinh viên chủ động chi trả các chi 

phí liên quan như: Tiền nhà, điện, nước, 

internet… 

9.  

Trợ cấp công việc/ 

Đánh giá ý thức 

thái độ 

300.000 đồng/ 

tháng 

Yêu cầu đạt đủ 02 điều kiện sau: 

1. Sinh viên tuân thủ nội quy, quy định làm 

việc theo sự điều động và yêu cầu của quản 

lý trực tiếp. 

2. Không nghỉ KLD và đi muộn, về sớm 

(trừ các lý do nghỉ đặc biệt: ốm đau, gia 

đình có việc gấp sinh viên đã xin phép và 

được xác nhận của Quản lý trực tiếp). 

Trường hợp SV làm không đủ 26 công sẽ 

tính theo tỷ lệ số ngày công đi làm thực tế. 

Các trường hợp nghỉ KLD và đi muộn/ về 

sớm sẽ không nhận được khoản trợ cấp 

này. 
 

7. Chế độ khác: 

▪ Được Công ty trang bị bảo hộ lao động và mua bảo hiểm 24/7. 

▪ Hỗ trợ phương tiện đưa đón sinh viên từ trường đến nơi thực tập và từ nơi thực tập về 

trường vào ngày đầu và vào ngày kết thúc đợt thực tập. 

▪ Được Bộ phận quản lý sinh viên Jobchoice hỗ trợ 24/7 các vấn đề phát sinh về công việc, 

đời sống và thăm hỏi ốm đau khi phát sinh. 

▪ Được đánh giá sinh viên kết thúc kỳ thực tập kèm theo khen thưởng những sinh viên xuất 

sắc sau kỳ. 

Thông tin đăng ký: Vui lòng liên hệ: Ms Trinh – 0981.4242588 

 

                                                               CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN 

                                                               NGHỀ NGHIỆP TUỔI TRẺ VIỆT 

 


