


Chương trình



•LG Electronics

•LG Display

ĐIỆN TỬ

•LG U+

•LG CNS

VIỄN THÔNG & 
DỊCH VỤ

•LG Chem

•LG Household & 
Health Care

HÓA MỸ PHẨM

Tập đoàn LG



LG ELECTRONICS LG INNOTEK

Lot CN2, Trang 

Due Industrial Park 

LG DISPLAY

Lot E, Trang Due 

Industrial Park  

Lot I-4, Trang Due 

Industrial Park 

Tập đoàn LG



LG track



Học phíLợi ích của chương trình



Học bổngLợi ích của chương trình



Trải nghiệmLợi ích của chương trình
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Thực tậpLợi ích của chương trình



Làm việcLợi ích của chương trình

Cơ sở vật chất hiện đại

Xe đưa đón nhân viên

Nhà ăn hiện đại

Đào tạo trong và ngoài nước

Làm việc với những chuyên gia

Hoạt động ngoại khóa

Đồng nghiệp thân thiện
Giải thưởng cho cá nhân tập

thể xuất sắc

Cơ hội thăng tiến nhanh

Môi Trường

làm việc
Cơ hội

Văn hóa
Giải thưởng



Tiêu chí tuyển sinh

Điểm tích lũy 2.8 trở lên

TOEIC 450 trở lên

Vượt qua vòng phỏng vấn



Ngành nghề

Điện tử viễn thông

Điện tự động công nghiệp

Kỹ Thuật Cơ Khí

Kỹ Thuật Cơ Điện Tử



Lịch học

Các khóa học
cơ bản

Trao học bổng

Thăm quan
Hàn Quốc 2 

tuần

Học kì 1 

Các khóa học
cơ bản

Các khóa học
chuyên môn : 

LGE, LGD, 
LGI

Học kì 2 

Các khóa học
chuyên môn : 

LGE, LGD, 
LGI

Học kì 3 

Thực tập
2 tháng

Học kì 4 

Học kỳ 6

(02/2019~05/2019) (09/2019~01/2020)
Học kỳ 8

(02/2020~05/2020)
Học kỳ 9

(09/2020~01/2021)

Trao học bổng

Học kỳ 7



STT Loại Môn học Số tín chỉ

1

Các khóa học

cơ bản

Tiếng Hàn sơ cấp 1 2

2 Tiếng Hàn sơ cấp 2 2

3 Tin học (Excel, Power point)

4

Kỹ năng mềm

4

• Kỹ năng thuyết trình
• Phân loại tính cách DiSC
• Quản lý thời gian
• Kỹ năng đàm phán
• Quản lý căng thẳng

5

Các khóa học

chuyên môn* 

Tìm hiểu về sản phẩm 2

6 Cải tiến sản xuất 1 2

7 Cải tiến sản xuất 2 2

8 Thực tập (2 tháng) 4

Tổng 20

Môn học

* Nội dung của các khóa học chuyên môn sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu thực tế của từng công ty



Điều khoản cam kết

Làm việc cho LG ít nhất 2 năm

Nếu vi phạm sẽ hoàn trả tất cả chi phí (tính đến thời điểm vi phạm)



Hình thức ứng tuyển

29/11/2018 30/11/2018 ~ 29/12/2018

Điền vào form đăng ký

Nộp lại cho Ban Tuyển sinh

Nhận form đăng ký từ Trung

tâm Ứng dụng và phát triển

Công nghệ thông tin 

Điền form và nộp lại



Innovation For a Better Life 

With LG

It’s all possible


