
SIGN-UP
bit.ly/MFG-jobAmy's Kitchen

BD Bioscience
Bloom Energy
Cobham Advanced Electronic Solutions
Cortec Precision
EXATRON, INC
Fujifilm Dimatix
JABIL
Martin Marietta
Mike & Niki's Honey
Olympus
QuantumScape
TORAY
Trackonomy Systems
Valley Transportation Authority
Vander-Bend Manufacturing

Participating Employers:
Empleadores Participantes:

This event is free to participate in and open to
work2future clients, EVC students, and the
general public.

GO-TO-WORK

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: 408.251.1274.

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

manufacturing

Meet employers looking to hire now.
Get insider information on company culture, job openings and wages, and the
fastest way to get hired.

April 20, 2022 — 12:30-3:30pm
work2future — 1608 Las Plumas Avenue — San Jose

https://www.work2future.org/
https://mfgsj.org/
https://bit.ly/MFG-job
https://www.eventbrite.com/e/in-person-manufacturing-hiring-event-tickets-262279233247
https://www.eventbrite.com/e/in-person-manufacturing-hiring-event-tickets-262279233247
https://bit.ly/MFG-job
https://edd.ca.gov/
https://www.evc.edu/
https://www.work2future.org/
https://www.work2future.org/
https://www.work2future.org/
https://www.work2future.org/
https://www.work2future.org/


APLICA YA
bit.ly/MFG-job

MANUFACTURING IR AL TRABAJO
20 de Abril del 2022
12:30 pm to 3:30 pm
work2future
1608 Las Plumas Avenue, San José

Conozca a empleadores que están contratando ahora.
Obtenga información privilegiada acerca de la cultura de la compañía, los puestos
vacantes y los salarios, y la forma más rápida para ser contratado.

Vea la lista completa de empleadores participantes en línea.

Este evento es gratis para los que desean participar y está disponibles a los clientes de
work2future, estudiantes de EVC y el público en general. 

work2future:
work2future ofrece servicios de orientación profesional SIN COSTO alguno a los
residentes del condado de Santa Clara. Por favor, contactar al centro de de orientación
profesional para obtenter.

ADA, Programas de Igualdad de Oportunidad de Empleo, Ayuda Auxiliar y servicios
están disponibles a pedido para individuos con discapacidades. Algunas condiciones se
pueden aplicar. Para tener acceso a llamadas TTY llamar al: 408.251.1274

Buổi Tuyển Dụng của Ngành Sản Xuất
Ngày 20 , Tháng Tư, 2022
12:30 pm to 3:30 pm
work2future
1608 Las Plumas Avenue, San José

Quý vị đang tìm kiếm việc làm? 
Hãy tham gia buổi tuyển dụng để gặp gỡ các doanh nghiệp của vùng Bay Area. Quý vị
sẽ được tìm hiểu thêm về các doanh nghiệp này, nhu cầu tuyển dụng của họ, mức
lương bổng và những "mẹo nhỏ" để được tuyển dụng một cách nhanh chóng nhất!

Xem danh sách đầy đủ các nhà tuyển dụng tham gia trực tuyến.

Buổi tuyển dụng này hoàn toàn miễn phí cho các khách hàng của work2future, sinh
viên EVC, và công chúng.

work2future
Work2future cung cấp các dịch vụ việc làm MIỄN PHÍ cho cư dân hạt Santa Clara. Xin vui
lòng liên lạc với một trung tâm giới thiệu việc làm để có thông tin về các chương trình
khác của chúng tôi.

GHI DANH NGAY BÂY GIỜ

bit.ly/MFG-job

ADA, các chương trình tạo cơ hội tuyển dụng
bình đẳng, các thiết bị hỗ trợ, và dịch vụ được
cung cấp theo yêu cầu của các cá nhân khuyết
tật. Một số điều kiện có thể được áp dụng. Đối
với người khiếm thính xin gọi: 408.251.1274

https://bit.ly/MFG-job
https://bit.ly/MFG-job

