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Bước 1 Bước 2 Bước 3

Các bước
chính

Lưu ý:

Khuyến cáo sử dụng trình duyệt web Google Chrome (hoặc
Microsoft Edge) để thực hiện các thao tác tạo lập tài khoản cũng
như các bước điền thông tin để nộp hồ sơ trên website
samsungcareers. Trong suốt quá trình thực hiện, Ứng viên liên tục
ấn LƯU LẠI (SAVE) để tránh các lỗi phát sinh gây mất dữ liệu.

Truy cập website:
www.samsungcareers.com.vn

Đăng ký mới tài khoản và đăng
nhập (nếu bạn đã có tài khoản,
bỏ qua bước đăng ký mới

Tìm kiếm và chọn mã việc làm
22VC004
TUYỂN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2022
Đọc kĩ thông tin, các yêu cầu và
thực hiện ứng tuyển

Điền đầy đủ các thông tin được yêu
cầu, đặc biệt các trường thông tin
có dấu *
ĐÍnh kèm hồ sơ (bắt buộc có Bảng
điểm), sau đó hoàn thiện và nộp
đơn



1.Mở Chrome
2.Bật chế độ 
"Ẩn danh":

Truy cập vào website samsungcareers
bằng chế độ Ẩn danh (Icognito mode)
để đảm bảo hạn chế các lỗi phát sinh
trong quá trình nộp hồ sơ.

ấn tổ hợpấn tổ hợpấn tổ hợp
Ctrl + Shift + NCtrl + Shift + NCtrl + Shift + N
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Đăng ký/
Đăng nhập

Bước 1

Truy cập website
www.samsungcareers.com.vn
> chọn mục ĐĂNG NHẬP 
(LOG IN) tại góc trên bên phải

- Ứng viên chưa có tài khoản > vào
mục ĐĂNG KÝ (1), ứng viên chỉ sử dụng
01 email cá nhân đang hoạt động
(gmail/yahoomail/...) để đăng kí. 
Cần đặt mật khẩu dài từ 10 ~ 12 kí tự,
bao gồm cả chữ số, chữ cái, đồng thời
xác nhận mật khẩu được tạo ra. 
(lưu ý quy tắc đặt mật khẩu)

- Sau khi nhấn TẠO TÀI KHOẢN (2),
ứng viên mở email dùng để đăng ký,
click vào đường link xác nhận tài khoản
(verification) do hệ thống Samsung tự
động gửi đến để hoàn tất việc tạo tài
khoản trên samsungcareers.

02
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Bước 1 - Sau khi Ứng viên đã xác thực tài khoản,
hãy trở lại website ở màn hình ĐĂNG
NHẬP (LOG IN).
- Đối với các Ứng viên đã có tài khoản
trên samsungcareers, chỉ cần vào màn
hình ĐĂNG NHẬP và điền địa chỉ email,
mật khẩu, sau đó click chọn ĐĂNG NHẬP
(1)

Trường hợp quên mật khẩu, hãy chọn
chức năng QUÊN MẬT KHẨU (2), hệ
thống sẽ gửi thông tin yêu cầu đặt lại mật
khẩu tới email tài khoản đã đăng kí (sau
khoảng 10 phút).
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Đăng ký/
Đăng nhập

Truy cập website
www.samsungcareers.com.vn
> chọn mục ĐĂNG NHẬP 
(LOG IN) tại góc trên bên phải
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Chọn
công việc

Bước 2
Sau khi đăng nhập thành công, Ứng viên quay lại Trang chủ, chọn mục  Nghề
nghiệp > Nhân viên mới như hình (1) hoặc chọn mục "Tuyển dụng Nhân viên
mới tốt nghiệp" như hình (2)

02

Tìm kiếm và chọn mã việc làm 22VC004 > Ấn nút NỘP ĐƠN để bắt đầu tiến
hành điền các thông tin theo yêu cầu.

Chú ý các phần có dấu * màu đỏ
là yêu cầu bắt buộc phải khai
báo.
Liên tục ấn LƯU LẠI



01 02

Điền
thông
tin

Bước 3
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3.1 Địa điểm thi tuyển mặc định lựa chọn Miền Bắc - Hà Nội

#hoàn tất toàn bộ thông tin và
thường xuyên ấn LƯU LẠI
#ấn TIẾP để chuyển sang thông
tin yêu cầu khác

3.2 Ứng viên lựa chọn 03 công ty mong muốn làm việc theo thứ tự ưu tiên
giảm dần. Thông tin giới thiệu tổng quát về các chi nhánh, ứng viên có thể
theo dõi tại mục CÔNG TY ở menu chính của website.

3.3 Chọn lĩnh vực phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm (3 lĩnh vực)

#1. Nghiên cứu & Phát triển phần mềm, phần cứng, kiểm thử và Dịch vụ IT.
#2. Khối Kỹ thuật: Quản lý sản xuất, Chất lượng, Tự động hóa, Linh kiện, ...
#3. Khối Hỗ trợ: Mua hàng, Logicitics, Hành chính - Nhân sự, Tài chính - Kế toán,
IT, EHS

3.1 ~ 3.3



#ấn BỔ SUNG THÊM để bắt đầu
điền thông tin

#ấn         khi cần xóa bỏ toàn bộ

3.4 Click chọn nút Bổ sung thêm ở mục HỌC VẤN

Điền
thông
tin

Bước 3 Lưu ý: 
1. Bắt buộc điền thông tin học vấn ĐẠI HỌC
2. Bổ sung học vấn Sau Đại học (nếu có) -
KHÔNG bổ sung học vấn Trung học phổ thông. 

(Điểm tổng kết ghi chuẩn xác
theo thông tin trên Bảng điểm,
ưu tiên ghi hệ số 10 nếu có)

3.5 Mục Ngôn ngữ hoặc Chứng nhận/Chứng chỉ: không bắt buộc. 
Tuy nhiên ứng viên có thể chọn nút BỔ SUNG THÊM sau đó điền thông tin
theo hướng dẫn để cập nhật.

3.4 ~ 3.5



#Trường hợp không nhớ chính xác ngày bắt đầu đi làm hoặc ngày cuối cùng làm
việc, mặc định ngày bắt đầu ghi 01 của tháng đi làm, ngày kết thúc ghi ngày cuối
cùng trong tháng kết thúc.

#ấn BỔ SUNG THÊM để bắt đầu
điền thông tin

#ấn         khi cần xóa bỏ toàn bộ

3.6 Bổ sung mục KINH NGHIỆM nếu có - không bắt buộc

Điền
thông
tin

Bước 3

(Ghi ngắn gọn, súc tích rõ ràng các kinh nghiệm làm việc hoặc các
thành tựu/thành tích đạt được trong quá trình làm việc của mình)

3.6



#Tổng kích thước các tệp đính
kèm tối đa cho phép chỉ là
1,5MB
#BẢNG ĐIỂM là yêu cầu
đính kèm bắt buộc

Đính kèm BẢNG ĐIỂM là yêu cầu bắt buộc để ứng viên hoàn thiện hồ sơ. Ứng
viên cần xin bảng điểm có dấu xác nhận từ Phòng đào tạo hoặc in ảnh chụp
bảng điểm từ website của nhà trường (không cần dấu xác nhận).
Bảng điểm được chụp phải có thông tin thể hiện 1 phần thông tin cá nhân,
điểm các học phần cũng như điểm trung bình chung tích lũy ở thời điểm nộp hồ
sơ.

3.7 ĐÍNH KÈM hồ sơ

Điền
thông
tin

Bước 3

#1. Định dạng file được chấp nhận:
.doc, .docx, .html, .pdf, .txt, .xlsx, .xls

#2. Tổng kích thước các tệp đính kèm tối đa
cho phép: 1,5MB.

#3. Có 7 loại DẠNG TỆP như mục (1), mỗi loại
dạng tệp chỉ đính kèm 2 files khác nhau. Sau
khi đính kèm Bảng điểm, ứng viên có thể lựa
chọn DẠNG TỆP tương ứng và bổ sung các
tệp theo nhu cầu của mình.
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3.7



Hãy dành thời gian cho 
2 câu hỏi mở

Đừng áp lực hay nghĩ quá xa xôi,
chỉ cần chân thành và trung thực
khi trả lời là đủ!

Ứng viên viết khoảng 500  ~ 1,400
kí tự bao gồm cả khoảng trắng
(150 ~ 200 từ cho mỗi phần trả lời.

2 câu hỏi mở

?2

?1

Hãy nêu lí do tại sao SAMSUNG nên tuyển dụng bạn?

Hãy cho chúng tôi biết về bạn, cũng như chia sẻ
những dự án hoặc công việc bạn đã từng trải qua
(Trong khoảng từ 500 đến 1400 kí tự bao gồm cả
khoảng trống).

Bước 3: Điền thông tin

3.8

(Rất nhiều bạn đã hiểu nhầm câu này, nên khi trả lời
vô tình bị tập trung vào yếu tố "Samsung có gì để bạn
ứng tuyển). Hãy chú ý trọng tâm câu hỏi!
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02

03

Kiểm tra
Nộp đơn

Bước 3 Sau khi hoàn thành 
 trả lời 02 câu hỏi,
ấn nút TIẾP

Trường hợp phát hiện lỗi sai cần chỉnh sửa, vui lòng click chọn
"SỬA"
Nếu không chỉnh sửa, ấn nút NỘP ĐƠN

Kiểm tra thông tin đã nhập tại bước ĐƠN ĐĂNG KÝ (TÓM LƯỢC)
(Application form (Summary)

#Sau khi nộp đơn, hệ thống sẽ tự
động gửi email báo nộp đơn thành
công. Bạn cũng có thể tự kiểm tra
bằng cách đăng nhập tài khoản trên
samsungcareers 
> chọn mục "Tình trạng của tôi"

#Mẹo nhỏ:
Quá trình trả lời 2 câu hỏi, nên gõ câu trả
lời vào trình soạn thảo văn bản, sau đó
copy > dán vào phần trả lời. Tránh việc
soạn thảo trực tiếp trên trình duyệt, có
thể dẫn tới lỗi Session time out hoặc
Loading (do phiên làm việc quá dài)

Ở bước xác nhận
cuối cùng, tick chọn
vào mục "Tôi xin xác
nhận ...." sau đó ấn
NỘP ĐƠN

3.9



Nếu các bạn gặp phải

*Lỗi
trong quá trình nộp hồ sơ, hãy chụp ảnh màn hình
thông báo lỗi và liên hệ với chúng tôi.
Đừng ngại hỏi, nhưng hãy tự tìm tòi, suy nghĩ để
giải quyết vấn đề gặp phải trước khi bạn cần đến sự
trợ giúp của chúng tôi!

Liên hệ

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp
091.507.8688
hoanghiep.ng@samsung.com

Gọi điện thoại đến nhân viên phụ trách chương trình Tuyển
dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học
Chat Messenger trao đổi trực tiếp với admin facebook Tuyển
dụng Samsung Việt Nam (@tuyendungssvn)
Gửi email tới bộ phận Tuyển dụng - Samsung Electronics Việt
Nam Thái Nguyên. Email phải có đầy đủ các thông tin:

Khi ứng viên gặp lỗi trong quá trình điền thông tin, hãy liên lạc với
chúng tôi theo các cách trực tiếp nhất:

      + Tiêu đề: Đề nghị hỗ trợ - Lỗi nộp hồ sơ Fresh Staff
      + Nội dung chính:
        (Họ tên/Số CMND/ Email đăng kí tài khoản samsungcareers/                 
Các vấn đề cần hỗ trợ

Anh Lương Mạnh Cường
090.219.5274
cuong.luong@samsung.com

#freshstaff
#gsat

#tuyendung
#totnghiepdaihoc

#dot3



Tìm hiểu thêm

Facebook fanpage Thông tin chung Hướng dẫn nộp hồ sơ

Tuyển dụng Samsung Việt Nam Hoặc link: bit.ly/3rd22Fs Thao tác trên hệ thống
www.samsungcareers.com.vn


