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MỞ KHÓA công việc đầu tiên
của bạn với HCL Việt Nam

HCL VIỆT NAM tuyển dụng sinh

viên mới tốt nghiệp cho các dự

án công nghệ toàn cầu
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CÔNG TY TNHH HCL VIỆT NAM

HCL Technologies
Website: https://www.hcltech.com/

HCL Technologies là Tập đoàn Công nghệ Thông tin toàn cầu thế hệ mới, nâng cao
năng lực cho các doanh nghiệp toàn cầu về công nghệ được thành lập năm 1991 có
trụ sở tại Noida, Ấn Độ. Các sản phẩm công nghệ, dịch vụ và kỹ thuật của HCL được
xây dựng qua 4 thập kỷ không ngừng phát triển, với triết lý quản lý nổi tiếng thế giới, 
văn hóa công ty mạnh về phát minh và chấp nhận rủi ro cũng như tập trung không
ngừng vào các mối quan hệ với khách hàng. Với mạng lưới R&D toàn cầu, phòng thí
nghiệp đổi mới và trung tâm phát triển toàn thế giới, cùng hơn 168.000 nhân tài làm
việc tại 50 quốc gia, HCL phục vụ các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực kinh
doanh trọng điểm bao gồm 250 doanh nghiệp trong top 500 và 650 doanh nghiệp
trong danh sách Global 2000.

HCL Vietnam
Website: https://www.hclvietnam.com/

HCL Việt Nam bắt đầu hành trình tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2020 có trụ sở tại tòa
nhà Leadvisor, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. HCL Việt Nam cam kết cung cấp các giải
pháp công nghệ cho 500 khách hàng thuộc nhiều ngành nghề bao gồm: sản xuất, 
hàng tiêu dung đóng gói (CPG), Bán lẻ, Hitech, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Bảo hiểm
)(BFSI), Năng lượng, Logistics, Viễn thông, Sản xuất Ôtô, Hàng không vũ trụ, Truyền
thông, Xuất bản, Dược phẩm, Thiết bị Y tế và Dịch vụ khách hàng.

https://www.hcltech.com/
https://www.hclvietnam.com/
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Đào tạo sẽ vượt ra ngoài lý thuyết và tập trung vào ứng

dụng thực tế để đạt được thành công toàn diện .

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH CỦA HCL VIỆT NAM

Chương trình đào tạo việc làm đảm bảo 360 độ nhằm vào

những sinh viên mới tốt nghiệp Đại học, những người đang

tìm kiếm bước đầu tiên đúng đắn cho sự nghiệp toàn cầu của

họ trong Dịch vụ CNTT.

Chương trình đào tạo cho bạn những kỹ năng thực tế cần

thiết để thành công trong công việc đầu tiên của bạn; bao

gồm cả kỹ năng kỹ thuật và phát triển nhân cách.

.
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YÊU CẦU ĐẦU VÀO VÀ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sinh viên từ Đại học / Cao đẳng

• Thuộc các chương trình học tối thiểu 3 năm các

ngành về CNTT, Cơ khí, Ô tô, Điện, Điện tử.

Điểm GPA khi tốt nghiệp

• Điểm trung bình GPA từ 2 trở lên trên thang

điểm 4

• Trong trường hợp điểm trung bình trên Thang

điểm 10, điểm GPA ở ngưỡng điểm trung bình

sẽ là 5,0

Chi tiết chương trình:
• Chương trình không chỉ đơn thuần là đào tạo - nó mở ra các lựa chọn

nghề nghiệp khả thi để thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp trong
ngành CNTT. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo thành công
được tuyển dụng vào HCL Technologies với tư cách là Nhân viên chính
thức toàn thời gian.

• Đây là chương trình đào tạo MIỄN PHÍ (học viên không phải trả bất cứ
khoản nào khi tham gia đào tạo)

• Trước khi tham gia đào tạo nghề, sinh viên phải ký hợp đồng làm việc
cho HCL ít nhất 2 năm khi hoàn thành đào tạo và trở thành nhân viên
chính thức

• Các khóa đào tạo (7 khóa): Java, Testing, DOT Net, Creo CAD, Cyber
Security, Embedded C, Networking

• Thời gian: Đào tạo 3 hoặc 6 tháng dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào:

• Đào tạo 6 tháng: học viên sẽ làm bài kiểm tra HCL Cocubes để
lựa chọn, sau đó tham gia đào tạo 3 tháng cơ bản tại HaUI và
đào tạo nâng cao 3 tháng tại văn phòng HCL; cuối cùng trở
thành nhân viên của HCL

• Đào tạo 3 tháng (Tuyển sinh trực tiếp vào OJT) : học viên sẽ làm
bài Kiểm tra kỹ thuật nâng cao (bài kiểm tra này nâng cao hơn
bài kiểm tra Cocubes); nếu vượt qua, sinh viên có thể trực tiếp
tham gia đào tạo nâng cao 3 tháng tại văn phòng HCL; cuối
cùng trở thành nhân viên HCL
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021

Tuyển chọn
Đào tạo trên lớp

(CRT) Thực tập (OJT) Hợp đồng Lao động

Bài thi HCL CAT Trong lớp học Công việc thực tế
Làm việc tại HCL – Nghề nghiệp

lâu dài

75 phút 3 tháng CRT 3 tháng OJT
Tại VP HCL, Hà Nội

Online/ Offline Tại lớp học HaUI Tại VP HCL, Hà Nội

4 kỹ năng Khóa học Đào tạo theo dự án Employee Benefits
1. Tiếng Anh
2. Toán học
3. Logic
4. IT cơ bản
Đối tượng: sinh viên
khối ngành CNTT

1. Java
2. Testing

Dự án quốc tế về công
nghệ HCL

1. Mức lương khởi điểm cạnh tranh
2. Bảo hiểm - Sức khỏe và Đời sống
3. 100% lương thời gian thử việc
4. Cơ hội làm việc onsite 
5. Làm việc tại nhà linh hoạt
6. Lương tháng 13
7. Khoản hoàn trả hàng tháng
8. Học tập & Đào tạo Liên tục
9. Cơ hội thăng tiếng trong sự 

nghiệp
10. Thưởng và sự công nhận 

Chương trình đào tạo cơ bản tại HaUI và đào tạo nâng cao HCL 



6 | Copyright © 2020 HCL Technologies Limited  |  www.hcltech.com6 |  Technology for the next decade, today

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021

Tuyển chọn Thực tập (OJT) Hợp đồng Lao động
Bài test kỹ thuật HCL Công việc thực tế Làm việc tại HCL – Nghề nghiệp lâu dài

90 Mins 3 tháng OJT
Tại VP HCL, Hà Nội

Online/ Offline Tại VP HCL, Hà Nội

Technical Test Dự án Employee Benefits
1. Embedded C
2. DOT Net
3. Creo CAD
Đối tượng: sinh viên các 
ngành Cơ khí, Ô tô, Điện, 
Điện tử

Dự án quốc tế về công
nghệ HCL liên quan tới
các mảng về:

1. Embedded C
2. DOT Net
3. Creo CAD

1. Mức lương khởi điểm cạnh tranh
2. Bảo hiểm - Sức khỏe và Đời sống
3. 100% lương thời gian thử việc
4. Cơ hội làm việc onsite 
5. Làm việc tại nhà linh hoạt
6. Lương tháng 13
7. Khoản hoàn trả hàng tháng
8. Học tập & Đào tạo Liên tục
9. Cơ hội thăng tiếng trong sự nghiệp
10. Thưởng và sự công nhận 

Tuyển chọn trực tiếp vào đào tạo nâng cao 3 tháng tại HCL
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Quy trình

Tuyển chọn

Quy trình lựa chọn bao gồm:

• Kiểm tra trực tuyến 

(CoCube)

• Phỏng vấn Nhân sự / Kỹ 

thuật

• Các ứng viên được đánh 

giá về:

Tiếng Anh, Khả năng Định 

lượng, Khả năng Phân tích, 

Cơ bản về CNTT 15 ngày đào tạo
kiến thức nền

Đào tạo tại lớp học / 

hoặc Trực tuyến

- 3 tháng

• 3 tháng đào tạo kết hợp về nội 

dung dựa trên công việc do 

Học viện phụ trách khi vào

HCL

• Tập trung cải thiện các kỹ 

năng kỹ thuật cốt lõi, khả 

năng phân tích và Kỹ năng 

giao tiếp tiếng Anh

• Đánh giá liên tục dưới hình 

thức kiểm tra hàng tuần, 

nghiên cứu tình huống, làm 

việc nhóm và đánh giá cuối kỳ

HCL Vietnam

• Sau khi hoàn thành thành công 

Chương trình đào tạo và Đánh giá, 

các ứng viên được triển khai tại 

HCL với tư cách là Nhân viên

• Mức lương khởi điểm hàng năm là 

83.738.904 VND & Thỏa thuận dịch 

vụ trong 36 tháng 

Thực tập tại Công

ty

• Làm việc với các dự án khách hàng 

HCL

• Tương tác giữa doanh nghiệp và 

khách hàng

• Nhạy cảm về hành vi / văn hóa 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Điểm thông qua bài Kiểm tra Cocubes

Tiếng Anh Logic Toán học IT cơ bản

40% 40% 40% 40%
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FSS-ESS Logistics
Energy, Utilities & 

Public Services
Media Services

Banking & 

Financial Services

Insurance (Life

& Non-Life)

Health 

Services

 Financial Shared Services

 Claims Management

 Balance Sheet

 Supporting HCL Employee

 Learning Shared Services

 MS-Office

 Financial Claims 
Settlement

 Actuarial & Finance 

 Grievance handling 

 Freight Mgmt

 Customer service 

 Data Entry

 Track & Trace

 Reporting

 Rating & Billing

 Order Fulfillment

 Contract Logistics

 Geo-Coding

 Multi Channel Contact 
Center

 Back office Transactions 
Processing

 Exceptions management

 Customer Lifecycle 
Management

 Debt Management 
Solutions

 Smart Metering Services

 Integrated Analytics

 Robotic Automation

 Pre-press and Editorial

 Content Management

 Ad Design & Creation

 Website Hosting & 
Maintenance

 PPT and Flash 
Presentation

 E-forms Creation and 
Testing

 Digital Archiving

 Mortgage Processing

 Credit Card Customer 
Support

 Lender Support 
Services

 Retail Banking Services

 Asset Management

 Fund Accounting

 Commissions

 Fund Administration

 Transfer Agency

 Agent Licensing

 Actuarial & Finance 

 Underwriting

 Policy Servicing & 
Administration

 Claims Management

 Pension & Annuities

 Account Administration

 Commissions

 Data Cleansing

 Document  Indexing

 Customer A/c setup

 Front end services

 Billing and Account 
Receivables

 Enrollment Services

 Provider Network 
Services

 Claims Management

 Medicare Services

GEOGRAPHIC PRESENCE

50
DEDICATED PROFESSIONALS

1,59000+
Centers across the Americas, 

Europe, Africa and APAC

Các Ngành nghề và Dịch vụ kinh doanh sinh viên sẽ được tham gia dự án tại HCL:
HCL Business Services/ERS/ FSS/ Infra Security 
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• Công việc được đảm bảo với HCL Việt Nam sau khi hoàn 

thành thành công khóa đào tạo

• Lương khởi điểm 8 triệu đồng / tháng và được định hướng

con đường phát triển nghề nghiệp.

• Tiếp cận với nội dung đào tạo tốt nhất và mới nhất về công

nghệ do các chuyên gia hàng đầu Ấn Độ phát triển

• HCL đặt lợi ích nhân viên lên đầu tiên và luôn cố gắng xây

dựng một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên.

• Cơ hội học tập và phát triển đa dạng dưới dạng chứng chỉ

• Bảo hiểm sức khỏe và quyền lợi y tế toàn diện.

• Tiếp cận với các quyền lợi toàn diện của nhân viên chính

thức

HCL FIRST CAREERS – Lợi ích của chương trình
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Quyền lợi của Nhân viên HCL

02

05

Bảo hiểm
Bảo hiểm y tế cho bản thân, vợ /
chồng và con cái | Quyền lợi Cuộc
sống và Người khuyết tật | Bảo
hiểm nhân thọ | Quyền lợi Tử vong
do Tai nạn | Bảo hiểm thương tật
toàn bộ vĩnh viễn / một phần

Hoàn trả
Hoàn trả cước di động & Internet |
Hoàn trả chi phí cho các chuyến du
lịch địa phương nếu được thực
hiện cho mục đích làm việc| Các
khuyến nghị kinh doanh về cơ sở
bồi hoàn cho Đào tạo bên ngoài

03

06

100% Lương trong thời
gian thử việc
HCL cung cấp 100% lương trong
thời gian thử việc, không phân
biệt cấp bậc và vai trò trong toàn
công ty

Phần thưởng và sự
công nhận
HCL có phần thưởng hàng quý / hàng
năm và sự công nhận khi nhân viên
được khen thưởng vì hiệu quả công
việc của họ

04 Đào tạo nội bộ

Cơ hội đào tạo về các kỹ năng kỹ
thuật nâng cao khác nhau và cả
về khía cạnh hành vi, bao gồm
đào tạo tiếng Anh

08Lương tháng 13

Lương tháng 13 được trao cho
toàn thể nhân viên trong dịp
Tết Nguyên Đán.

01 Cơ hội làm việc Onsite
HCL hoạt động tại 50 quốc gia
do đó nhân viên có nhiều cơ
hội để đến thăm các quốc gia
khác và tiếp xúc với môi
trường làm việc quốc tế

09 Chứng nhận HCL Scholar

HCL Scholar là một chương trình
Nâng cao Kiến thức nhằm xây dựng
năng lực cần thiết cho mỗi nhân
viên HCL

Cơ hội thăng tiến
Nhiều cơ hội để phát triển sự 
nghiệp của bạn thành Quản lý 
con người, Người đóng góp cá 
nhân hoặc Nhà tư vấn chức 
năng 
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$9.9 BILLION | 150,000+ IDEAPRENEURS | 46 COUNTRIES


