CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHÒNG R&D
Kính gửi: Khoa điện tử viễn thông- Trường đại học Công nghệ Hà Nội.
Phòng nghiên cứu phát triển công ty TNHH ACE Antenna có nhu cầu tuyển dụng,
thông tin như sau:
1. Kỹ sư nghiên cứu phát triển System (R&D) : 10 người
* Mô tả công việc:
- Thiết kế RF, Hardware
- Thiết kế Firm System
- Thiết kế linh kiện, phụ kiện
* Yêu cầu :
- Tốt nghiệp khoa điện tử, điện tử viễn thông
- Sử dụng thành thạo Ms Office
- Sử dụng thành thạo ADS, ORCAD, PADS (thiết kế RF, Hardware)
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh
2. Kỹ thuật sản xuất: 10 người
* Mô tả công việc:
- Test System
* Yêu cầu:
- Tốt nghiệp khoa cơ khí, cơ điện tử.
- Sử dụng thành thạo Ms Office
- Sử dụng thành thạo AutoCad
* Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mô phỏng
nhiệt
3. Kỹ sư nghiên cứu phát triển Filter (R&D): 3 người

* Mô tả công việc:
- Thiết kế RF, Filter
- Thiết kế linh kiện, phụ kiện
* Yêu cầu:
- Tốt nghiệp khoa điện tử viễn thông
- Sử dụng thành thạo HFSS, CST, ADS
- Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
* Quyền lợi:
- Mức lương thỏa thuận
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
- Được đào tạo đầy đủ kiến thức và làm việc với các chuyên gia Hàn Quốc
- Có cơ hội được đi đào tạo ở Hàn Quốc

Địa điểm làm việc:
Công ty TNHH ACE Antenna
Địa chỉ: KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Phòng nghiên cứu dự kiến chuyển về Hà Nội vào 2 năm tới
Công ty có xe đưa đón CBCNV hàng ngày từ Hà Nội.
Thông tin liên hệ:
Ms Hải : 096 234 8385
Email: haip2t@acetech.co.kr

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Công ty TNHH Ace Antenna được thành lập vào ngày 08 tháng 5 năm 2015 với
nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Đồng Văn II nằm ở tỉnh Hà Nam, Việt
Nam với chủ đầu tư là Ace Technologies Corp - một trong những doanh nghiệp sản xuất
Hàn Quốc lớn nhất thế giới sản xuất các sản phẩm không dây điện tử và các thiết bị như
Ăngten, PCB, RF, vv

Hướng tới mục tiêu nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao như ăngten không dây chiếm một vị trí rất quan trọng trong quá trình sản xuất chiến lược, làm
chủ công nghệ của Công ty, kết hợp với quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra mạnh
mẽ ở Việt Nam. Do đó, Công ty TNHH Ace Antenna đặc biệt quan tâm và đánh giá cao
sự hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng như liên kết với các trường đại học
để thực hiện chiến lược này.

