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PHẦN GIẢI PHÁP

NĂNG LƯỢNG
VINES

VinES là một thành viên của Tập đoàn
Vingroup. Với tầm nhìn trở thành công ty
sản xuất pin lớn nhất khu vực, đóng góp
vào sự chuyển đổi sử dụng năng lượng
xanh và tiên phong áp dụng, thương mại
hóa các công nghệ pin mới trên thế giới và
mang trong mình sứ mệnh tự chủ về công
nghệ và năng lực sản xuất pin cho tham
vọng phổ cập ô tô điện tại Việt Nam và thị
trường quốc tế của Tập đoàn Vingroup.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

o  Trụ sở chính - Nhà máy tại Hải Phòng: Tổ hợp
Vinfast, Khu Kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng
o Nhà máy tại Hà Tĩnh: Khu Kinh tế Vũng
Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
o Văn phòng tại Hà Nội: tòa nhà Technopark, Khu
đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Cơ hội nghề nghiệp:
Email: v.anhdp15@vines.net.vn



VÌ SAO BẠN NÊN
CHỌN VINES

Đội ngũ quốc tế
VinES có hơn 300 nhà quản lý, chuyên
gia là người nước ngoài với kinh
nghiệm nghiên cứu và phát triển công
nghệ pin từ các công ty hàng đầu thế
giới.

Môi trường làm việc chuyên
nghiệp, minh bạch, kỷ luật

Cơ hội trải nghiệm môi trường làm
việc văn minh, công bằng, minh 
 bạch và thượng tôn pháp luật. Với
mức thu nhập cạnh tranh, phúc lợi
cao và điều kiện làm việc tốt giúp
CBNV có cơ hội học tập, phát triển
bản thân và thăng tiến trong sự
nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN
DỤNG MỞ RỘNG ĐỐI VỚI

SINH VIÊN ĐÃ RA TRƯỜNG
VÀ SẮP TỐT NGHIỆP

Chương trình "Trải nghiệm thực
tập dành cho sinh viên" 
Chương trình "Ngày hội việc làm
VinES" dành cho sinh viên sắp
tốt nghiệp

VinES liên kết với các trường Đại học
và Cao đẳng hàng đầu tại Việt Nam
để tuyển dụng, đào tạo nhân tài:

Nhanh tay đăng ký để có cơ
hội trở thành thành viên của

VinES.
Quét mã QR để ứng tuyển



Chúng tôi giúp bạn hiện thực
giấc mơ sự nghiệp

Thu nhập xứng tầm
Bứt phá sự nghiệp
Ưu đãi sử dụng các dịch vụ của
Vingroup.

VinES giúp bạn hiện thực giấc mơ
sự nghiệp, khi gia nhập đội ngũ
nhân tài của chúng tôi bạn sẽ
được:

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
DÀNH CHO SINH VIÊN

ĐÃ ĐI LÀM
VÀ MỚI RA TRƯỜNG
5+ Trưởng nhóm Sản xuất
5+ Trưởng nhóm Bảo trì
10+ Kỹ sư Chất lượng (QA/QC/QE)
10+ Kỹ sư Bảo trì máy móc, nhà xưởng
10+ Kỹ sư Sản xuất
10+ Chuyên viên Hỗ trợ Sản xuất
10+ KTV Sản xuất/ KTV Bảo trì

Số lượng sẽ tiếp tục tăng lên khi Nhà máy đi vào
hoạt động

Là một thành viên tích cực học tập
của Tập đoàn Vingroup, VinES luôn
xây dựng chương trình đào tạo
chuyên biệt cho từng vị trí, đảm
bảo tính cạnh tranh và ứng phó kịp
thời với các yêu cầu kỹ năng thay
đổi nhanh chóng trong CMCN 4.0,
đáp ứng được nhu cầu nhân tài
không ngừng thay đổi trong kỷ
nguyên số.

Chúng tôi tuyển dụng, đào
tạo và giữ chân nhân tài phù
hợp nhất

Tìm hiểu mô tả công việc
tại đây


