
 

[HCM_HCL TECHNOLOGIES] Hiring Intern/Fresher Embedded C 

HCL Technologies là tập đoàn công nghệ tân tiến toàn cầu với sứ mệnh giúp đỡ doanh nghiệp tái thiết lại 

nghiệp vụ kinh doanh trong kỷ nguyên số, là 1 trong 3 công ty công nghệ lớn nhất của Ấn Độ với doanh 

thu đạt 11.48 tỷ USD (2022). Với mạng lưới R&D toàn cầu, phòng thí nghiệp đổi mới và trung tâm phát 

triển toàn thế giới, cùng hơn 187.000 nhân tài làm việc tại 52 quốc gia, HCL phục vụ các doanh nghiệp 

hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm bao gồm 250 doanh nghiệp trong top 500 và 650 

doanh nghiệp trong danh sách Global 2000. 

      Quyền lợi 

✓ Trở thành nhân viên chính thức với mức lương cạnh tranh, thưởng tháng 13 và thưởng bonus theo 

mỗi dự án 

✓ Bảo hiểm sức khỏe premium cho cả gia đình nhân viên  

✓ Thời gian làm việc linh hoạt: thứ 2-thứ 6 

✓ 18 ngày phép/ năm  

✓ Cơ hội onsite tại 52 quốc gia 

✓ Làm việc cho dự án của khách hàng châu Âu thuộc lĩnh vực Automotive 

✓ Được cập nhật kiến thức công nghệ mới và tham gia lớp tiếng anh MIỄN PHÍ trong môi trường 

làm việc quốc tế chuyên nghiệp  

✓ Nhận trợ cấp đào tạo trong giai đoạn OJT từ $200 – $245/tháng 

Yêu cầu 

✓ Sinh viên khối ngành công nghệ cuối năm 3/ năm cuối/ đã tốt nghiệp 

✓ Có kiến thức tốt trong các chuyên ngành: ELECTRONICS & COMMUNICATION, 

ELECTRONICS &TELECOMMUNICATION, AUTOMATION & CONTROL 

ENGINEERING…  

✓ Điểm trung bình tích lũy từ 2/4  

✓ Khả năng giao tiếp, đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản 

✓ Địa điểm làm việc: HCL HCM  Tòa nhà Five Star, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, ĐaKao, Q1 

       Liên hệ 

✓ Ms. Uyên: 0935 868482 

✓ Email: uyen.nguyen@hcl.com 

mailto:uyen.nguyen@hcl.com


 

 


