
APPLY NOW
bit.ly/fit4flex

For more information or assistance,
contact fidel.sanchez@sanjoseca.gov

CAREER CENTERS |  SAN  JOSE  408 .794 . 1234            GILROY  408 .758 .3477

WWW.WORK2FUTURE.ORG

ADA, Equal Opportunity Employer Programs, Auxiliary Aids, and
services are available upon request to individuals with disabilities.
Some conditions may apply. For TTY access call: 408.294.9337.

SERVICES  PROVIDED  AT  NO  COST

work2future provides NO-COST career services to Santa Clara County residents. 
please contact a career center for information about our other programs.

FAST-TRACK 
YOUR NEW CAREER!
Entry-level Employment 
+ Paid Training.

Full-time temp to perm positions
(within 3 months)
$19.00/hr [increases to $20.00/hr with
full benefits after successful
completion of training program]
Paid accelerated community-college
training.
No experience required
Worksite + training located in Milpitas

Program Highlights:
Foundational math proficiency
English language proficiency [verbal and
written]
Aptitude and ability to learn new things
quickly

Qualifications:

★★ Join us to get your questions answered ★★ 
April 11th at 9:30 am
April 21st at 5:30 pm

 

Flex Interconnect Technologies
1605 Watson Court, Milpitas

 

Sign-up at bit.ly/fit4flex-info

Flex Interconnect Technologies (FIT) is looking for the very best people to join its team.
FIT has partnered with work2future and Evergreen Valley College to provide entry-level
employment as a technician trainee. This program is a great opportunity for people with
no prior experience in electronics manufacturing to enter the industry.

APPLICATIONS CLOSE
MAY 1, 2022

https://bit.ly/fit4flex
https://bit.ly/fit4flex
https://www.work2future.org/


APLICA YA
bit.ly/fit4flex

GHI DANH NGAY BÂY GIỜ
bit.ly/great_new_job

GHI DANH NGAY BÂY GIỜ
bit.ly/fit4flex

Temporal a tiempo completo para puestos permanentes (dentro de 3 meses)
$19.00/hr [aumenta a $20.00/hr con todos los beneficios después de completar con
éxito el programa de capacitación]
Capacitación de colegio comunitario acelerada pagada.
No se necesita experiencia
Lugar de trabajo + capacitación ubicado en Milpitas

Dominio básico de las matemáticas
Dominio del idioma inglés [verbal y escrito]
Aptitud y capacidad para aprender cosas nuevas rápidamente

¡ACELERA TU NUEVA CARRERA! 
Empleo de Nivel Inicial + Formación Remunerada.

Flex Interconnect Technologies (FIT) está buscando a las mejores personas para unirse a
su equipo. FIT se ha asociado con work2future y Evergreen Valley College para
proporcionar empleo de nivel de entrada como técnico en formación. Este programa es
una gran oportunidad para que las personas sin experiencia previa en la fabricación de
productos electrónicos ingresen a la industria.

Puntos destacados del programa:

Calificaciones:

★★ Únase a nosotros para obtener respuestas a sus preguntas ★★
Abril 11 a las 9:30 AM y Abril 21 a las 5:30 PM 

Regístrese en bit.ly/fit4flex-info

Vào nhân viên chính thức sau 3 tháng đào taọ tạm thời
$19,00 / giờ [tăng lên $ 20,00 / giờ với đầy đủ lợi ích sau khi hoàn thành chương trình
đào tạo]
Đào tạo đại học cộng đồng cấp tốc có trả phí.
Không cần kinh nghiệm
Địa điểm làm việc + đào tạo đặt tại Milpitas

Trình độ toán học cơ bản
Trình độ tiếng Anh [nói và viết]
Năng khiếu và khả năng học hỏi những điều mới nhanh chóng

TIẾP CẬN NHANH NGỀ NGHIỆP MỚI CỦA BẠN! 
Việc làm ở cấp độ khởi đầu + Đào tạo có lương.

Flex Interconnect Technologies (FIT) đang tìm kiếm những thành viên giỏi tham gia vào
đội ngũ của mình. FIT đã hợp tác với work2future và Evergreen Valley College để cung
cấp việc làm ở trình độ khởi đầu với tư cách là một thực tập sinh kỹ thuật viên. Chương
trình này là một cơ hội tuyệt vời cho những người chưa có kinh nghiệm về sản xuất điện
tử có thể tham gia vào ngành này.

Điểm nổi bật của chương trình:

Trình độ:

★★ Tham gia với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc của bạn ★★
Đăng ký tại bit.ly/fit4flex-info

https://bit.ly/fit4flex
https://bit.ly/fit4flex
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