2014 Vision international Co., Ltd., Vietnam
越盛股份有限公司(越南)暨復盛應用科技(台灣)
共同合資協助在台越南學生實習獎助金方案

目的
為鼓勵越南在台灣學習的優秀學生回越南服務，回饋鄉里；越盛股份有限公司(越南)特提
供求學獎助金、寒暑假實習以及未來工作機會給目前越南籍在台留學的大學與研究所學生；以
期讓優秀學生返越工作，並得以早日與業界接軌，獲取實務經驗，並且發揮所長。
MỤC ĐÍCH: Để khích lệ các học sinh Việt Nam ưu tú đang học tập tại Đài loan về nước phục vụ, về
lại quê hương. Công ty tnhh VISION (Việt Nam) đặc biệt đề ra tiền thưởng hỗ trợ khuyến học, cho
những sinh viên và nghiên cứu sinh quốc tich việt Nam đang lưu học tại Đài Loan mà trong thời gian
thực tập kỳ nghỉ đông nghỉ hè và chưa có cơ hội làm việc. theo kỳ hạn để những học sinh ưu tú về lại
Việt Nam làm việc, Sớm kết nối với thế giới việc làm, thu được kinh nghiệm thực tế, đồng thời phát
huy sở trường.
公司簡介
越盛股份有限公司(越南)設立於 2004 年，位於南越胡志明市東北方的新加坡工業區，為台
灣復盛集團-復盛應用科技股份有限公司之重要事業單位，所服務的客戶包含：Taylormade,
Callaway, Titleist, PING, Dunlop, Nike, Mizuno, Wilson, Cobra 等世界知名廠商，營運據點包含：
台灣、香港、中國、美國與越南。除了重視未來人才的培育之外，復盛應用科技堅信以「實事
求是、精益求精、追求卓越、豐富人生」的經營理念。
Giới thiệu công ty: Công ty tnhh VISION(Việt Nam) thành lập năm 2004, Tọa lạc tại phía đông bắc
thành phố HCM, khu công nghiệp VSIP. Là đơn vị sự nghiệp quan trọng của công ty tnhh ứng dung
khoa học kỹ thuật FUSHENG -tập đoàn FUSHENG Đài Loan. Phục vụ các khách hàng: Taylormade,
Callaway, Titleist, PING, Dunlop, Nike, Mizuno, Wilson, Cobra,…các thương hiệu nổi tiếng trên thế
giới. Địa điểm kinh doanh bao gồm: Đài Loan, Hồng Kông, Trung quốc, Mỹ và Việt Nam. Ngoài
việc trọng thị bồi dưỡng nhân tài chưa đến ra, quan niệm kinh doanh của công ty FUSHENG là
“ Thực sự cầu thị, Tinh ích cầu tinh, Truy cầu trác việt, Phong phú nhân sinh”

實習在學獎助金對象
越南籍且在台就學的大學生與研究所在學學生，就讀科系需為模具、機械、電機、材料、工工
(管)、工業設計或行銷、HR 等相關者得申請。通知面試者將提供交通津貼，寒暑假實習期間
將提供住宿。
ĐỐI TƯỢNG THƯỞNG TRỢ CẤP ĐANG HỌC THỰC TẬP: Sinh viên đại hoc và nghiên cứu
sinh đang học tập tại Đài Loan có quốc tich Việt Nam.Yêu cầu liên quan tới các ngành học: HR,
Khuôn, Máy móc, Điện máy, Nguyên liệu, Quản lý công nghiệp, thiết kế công nghiệp hoặc thị trường.
Người được thông báo tới phỏng vấn sẽ được hỗ trợ tiền giao thông.

求學獎助計劃內容：
NỘI DUNG KẾ HOẠCH THƯỞNG HỖ TRỢ KHUYẾN HỌC:
項目 Hạng mục 條件資格 Điều kiện

一學期
在學獎助金
One-Semester
Scholarship
Tiền thưởng hỗ
trợ khuyến học
1 HK đang học

tư cách
預定 2014 年 6 月畢
業之大學或研究所
學生(大四或研二以
上)。
Những Sv ĐH hay
nghiên cứu sinh dự
định tháng 6 năm
2014 tốt nghiệp(Đại
học 4 năm hoặc
nghiên cứu sinh 2
năm trở lên)

求學獎助金內容
Nội dung tiền thưởng hỗ trợ khuyến học
1. 每學期兩萬元獎助金，共一學期，於學期結束當月份發放。
Mỗi học kỳ 20000NTD đồng tiền thưởng hỗ trợ. Tổng cộng 1 học
kỳ. Phát vào tháng kết thúc học kỳ.
2. 2014 年 1 月提供寒假實習機會，寒假實習期間兩萬元獎助
金/月。
Tháng 1 năm 2014 đề ra cơ hội thự tập nghỉ đông, thời
gian thực tập nghỉ đông 20000NTD đồng tiền trợ cấp/tháng.
3. 獎助期結束後應至復盛應用科技受訓半年並於越盛工作
至少一年。
Sau khi kết thúc kỳ hạn thưởng hỗ trợ phải tới FuSheng tập
huấn nửa năm và về Vision làm việc ít nhất 1 năm
4.暑期 golf experience trip

預定 2015 年 6 月畢 1. 每學期兩萬元獎助金，共三學期，於每學期結束當月份發
業之大學或研究所 放。
學生(大三或研一)。 Mỗi học kỳ 20000NTD đồng tiền thưởng hỗ trợ, tổng cộng 3 học
三學期
Những Sv ĐH hay
kỳ, phát vào tháng kết thúc học kỳ.
2. 2014、2015 年提供寒暑假實習機會，寒暑假實習兩萬元獎
在學獎助金 nghiên cứu sinh dự
助金/月。
Three-Semester định tháng 6 năm
Scholarship 2015 tốt nghiệp(Đại Năm 2014,2015 thi công cơ hội thực tập kỳ nghỉ đông, nghỉ hè,
thực tập nghỉ đông 20000NTD đồng tiền thưởng trợ cấp /tháng.
Tiền thưởng hỗ học 3 năm hoặc
3. 獎助期結束後應至復盛應用科技受訓半年並於越盛工作
trợ khuyến học nghiên cứu sinh 1
至少二年。
3HK đang học năm)
Sau khi kết thúc kỳ hạn thưởng hỗ trợ phải tới FuSheng tập
huấn nửa năm đồng thời về Vison làm việc ít nhất 2 năm
4.暑期 golf experience trip
畢業後實習

2015 年 1 月畢業之
研究所學生

1. 依大學校院僑生畢業後申請在臺實習作業要點辦理

Xin tham khảo bộ bồi dưỡng thực tập sinh viên ngoại kiều sau
Internship
Nghiên cứu sinh
khi tốt nghiệp chuyên khu thực tập.
Thực tập sau
tháng 1 năm 2015 tốt 2. 請參考教育部僑外生畢業後實習專區
tốt nghiệp
nghiệp
http://ocec.nkfust.edu.tw/
即日起至 2013 年 12 月 20 日止，以郵戳為憑。合格者將於 2013 年 12 月 24 日前通
報名時間
知面試。
Thời gian ghi
Từ nay tới ngày 20 tháng 12 năm 2013, Những trường hợp đạt yêu cầu sẽ thông báo
danh
phỏng vấn trước ngày 24 tháng 12 năm 2013.

請於報名期間內備妥下列資料並由掛號郵寄至
Xin trong thời gian ghi danh gửi tư liệu về hòm thư
330 桃園市龜山工業區興中街 9 號，復盛應用科技股份有限公司 人力資源課收
報名方式
1.申請表 Đơn đề nghị(in CHINESE)
2.學生證與居留證影本
Phương thức
3.在學期間成績單 Bảng kết quả học tập 4.其他參考資料 Các tư liệu tham khảo khác
ghi danh
註明「申請在台越南學生實習獎助金_獎助金項目_中文姓名」，不符者恕不退資料
Phong bì xin ghi chú “申請在台越南學生實習獎助金_獎助金項目_中文姓名”,trường
hợp không phúc đáp không trả lại tư liệu.
洽詢請於週一到週五 8:00-11:00, 13:00-17:00
電洽: 03-3635370 #360 傅先生或 #588 劉小姐或 vs.hr@fusheng.com.tw 均可

