
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (BIVN) là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản được thành lập 

từ năm 2006 tại khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương với diện tích 185.000 m2 và số lượng công 

nhân viên đến tháng 6 năm 2018 là khoảng 10.200 người. Ngành nghề sản xuất chính của chúng tôi là máy in, 

máy fax và các sản phẩm đa chức năng. Qua hơn 10  năm hoạt động, Brother luôn được đánh giá là một trong 

những công ty có môi trường làm việc và chế độ tốt nhất cho người lao động.

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh doanh, BIVN cũng luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường cũng như  

thực hiện các hoạt động xã hội. Trong những năm qua, rất nhiều hoạt động xã hội được công ty tổ chức như: tặng 

đồ dùng học tập cho học sinh, tặng máy in cho trường học, mời trường học và người thân của CNV đến thăm quan 

nhà máy; tổ chức các hoạt động vì môi trường cho CNV nhà máy, mua thùng rác tặng trường học, cây xanh cho 

thôn xã; tổ chức hoạt động thiện nguyện tặng đồ dùng cho đồng bào vùng cao, và trao học bổng hỗ trợ cho sinh 

viên.

Học bổng Brother đã được thực hiện từ năm 2009 đến nay đã được 9 năm. Mỗi năm công ty sẽ trao tặng 15 suất 

học bổng trị giá 30USD/tháng cho 15 sinh viên xuất sắc tại Hải Dương. Ngoài việc nhận được học bổng, sinh viên 

còn có cơ hội đến công ty để tham quan hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường làm việc cũng như tham gia 

vào cuộc thi hùng biện do công ty tổ chức. Sinh viên đạt giải nhất sẽ được tặng một máy in do công ty sản xuất.

Tiêu chí xét tuyển học bổng :  

3. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ:
* Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của công ty) có xác nhận của nhà trường hoặc địa phương. (Lấy mẫu trên website của 

nhà trường hoặc gọi điện theo số 0902 227 800 để xin mẫu)

* Bảng xác nhận kết quả học tập và rèn luyện 

+ Sinh viên năm thứ nhất : Kết quả học tập tại trường THPT (photo học bạ), bản photo giấy báo nhập học

+ Sinh viên năm thứ hai, ba, tư, năm : Kết quả học tập tai trường đại học

* Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)

Thời gian nhận hồ sơ : từ ngày 25/08/2018 đến 22/09/2018

Hồ sơ gửi trực tiếp về : Phòng Quản lý kế hoạch – Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam. KCN Phúc 

Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Hoặc địa chỉ email : buithi.nhanh@brother-bivn.com.vn

Lưu ý : Dung lượng mail không vượt quá 3MB

Điện thoại : 0220 3 545 860 (số máy lẻ : 2032 ). Fax : 0220 3 545 861. Mobile : 0902 227 800  


