TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÁNG 02/2018

Canon Việt Nam - Nhà máy Quế Võ
I.

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT:

1. Nhân viên phòng lắp ráp số 1 (LBP Assembly 1)


Yêu cầu chung



Tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Cao đẳng chính quy, chuyên ngành Điện,
Điện tử, Cơ khí, Chế tạo máy, Cơ điện tử, Tự động hóa hoặc các
chuyên ngành tương đương.



Chi tiết



Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc.



Nhiệm vụ và yêu cầu:



Quản lý ca sản xuất. Chỉ thị cho công nhân thực hiện nhiệm vụ sản xuất
theo kế hoạch.



Báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày



Hợp tác với nhân viên chất lượng trong việc phân tích, đưa ra giải pháp
khi phát sinh sự cố



Lập và thực hiện các kế hoạch cải tiến sản xuất



Đánh giá hiệu quả công việc của công nhân.



Báo cáo, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh trong quá trình sản
xuất



Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.

2. Nhân viên phòng lắp ráp số 2 (LBP Assembly 2)



Yêu cầu chung



Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng nghề, Cao đẳng chính quy, chuyên
ngành Điện, Điện tử, Cơ khí, Chế tạo máy, Cơ điện tử, Tự động hóa
hoặc các chuyên ngành tương đương.



Chi tiết



Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc.



Nhiệm vụ và yêu cầu:



Quản lý ca sản xuất. Chỉ thị cho công nhân thực hiện nhiệm vụ sản xuất
theo kế hoạch.



Báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày



Hợp tác với nhân viên chất lượng trong việc phân tích, đưa ra giải pháp
khi phát sinh sự cố



Lập và thực hiện các kế hoạch cải tiến sản xuất



Đánh giá hiệu quả công việc của công nhân.



Báo cáo, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh trong quá trình sản
xuất



Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.

3. Nhân viên phòng Bảo dƣỡng khuôn ( LBP DMT )
Yêu cầu chung



Tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Cao đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí,
Chế tạo máy, Cơ điện tử hoặc các chuyên ngành tương đương, làm việc
tại phòng Bảo dưỡng khuôn ( LBP DMT)



Vị trí cần tuyển dụng
Vận hành máy gia công : Máy Phay, Tiện, Phay NC, Cắt dây, Xung
điện, CNC,..

Chi tiết

Nhiệm vụ và yêu cầu:


Biết sử dụng thành thạo máy gia công như : Máy Phay, Tiện, Phay NC,
Cắt dây, Xung điện, CNC,..



Biết sử dụng các phần mềm vẽ cơ khí Cad/Cam



Công việc chính:
Chế tạo các chi tiết cho Khuôn nhựa, Khuôn dập ép kim loại & Sản xuất
JIG/Đồ gá

4. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất số 2 ( LBP MFE2)


Yêu cầu
chung



Tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Cao đẳng chính quy chuyên ngành Điện,
Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các
chuyên ngành tương đương, làm việc tại phòng Công nghệ sản xuất số 2
( LBP MFE 2)




Chi tiết

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc

Nhiệm vụ và yêu cầu:


Quản lý chất lượng đồ gá nhận về.



Lắp ráp và chuyển đồ gá cho phòng sản xuất.



Theo dõi và xử lý những vấn đề phát sinh của đồ gá trong quá trình sx
thử và sx hàng loạt.



Lập kế hoạch cho đặt hàng và lắp ráp hàng loạt cho giai đoạn sản xuất
hàng loạt.



Lập kế hoạch yêu cầu nhà cung cấp gia công đồ gá.



Có thể làm việc dưới áp lực cao



Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm.



Có thể làm việc lâu dài tại Công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.

5. Nhân viên phòng Đúc nhựa (LBP Molding)


Yêu cầu
chung



Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ điện tử, Tự động
hóa, Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các chuyên ngành tương đương, làm
việc tại phòng Đúc nhựa ( LBP Molding )





Chi tiết

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc

Nhiệm vụ và yêu cầu:


Quản lý ca sản xuất. Tổ chức, sắp xếp công việc cho công nhân nhằm đạt
hiệu quả, chất lượng cao nhất.



Đào tạo về an toàn, các quy định và các quy trình khác cho công nhân.



Lập và thực hiện kế hoạch bảo trì thiết bị, dụng cụ hàng ngày hoặc định
kỳ.



Hợp tác với nhân viên chất lượng trong việc phân tích, đưa ra giải pháp
khi phát sinh sự cố.



Báo cáo, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh trong quá trình sản
xuất



Nghiên cứu, thiết kế các cơ cấu tự động thay thế thao tác của con người



Bảo trì, cải tiến các cơ cấu tự động hóa



Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho nhân viên sản xuất



Có đam mê về lĩnh cực tự động hóa. Có trách nhiệm và tính tự giác cao
với nhiệm vụ.



Có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm tốt, trợ giúp các đồng nghiệp
khác, hướng tới mục tiêu chung



Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể giải tỏa áp lực công việc.



Cần cù, sáng tạo trong việc phân tích nguyên nhân sự cố và đưa ra ý
tưởng cải tiến

6. Nhân viên phòng Công nghệ linh kiện (LBP Part Engineering)
Yêu cầu chung

Chi tiết




Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy.
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc

Nhiệm vụ và yêu cầu:


Cải tiến chất lượng khuôn đúc và linh kiện kim loại.



Lập kế hoạch, giải quyết các sự cố, kiểm tra và sửa chữa các linh kiện.



Quản lý về mặt kỹ thuật của khuôn đúc và linh kiện



Quản lý các kiểu khuôn đúc mới



Kiểm tra các linh kiện mới...



Có khả năng làm việc dưới môi trường áp lực cao.



Gắn bó lâu dài với công ty.

7. Nhân viên phòng Quản lý chất lƣợng sản phẩm (LBP PQA)


Yêu cầu
chung



Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động
hóa, Cơ điện tử, Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các chuyên ngành có liên
quan: Làm việc tại phòng Quản lý chất lượng thành phẩm LBP (LBP
PQA)



Chi tiết



Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc



Nhiệm vụ và yêu cầu:



Quản lý ca sản xuất. Chỉ thị cho công nhân thực hiện nhiệm vụ sản xuất
theo kế hoạch.



Báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày



Hợp tác với nhân viên chất lượng trong việc phân tích, đưa ra giải pháp
khi phát sinh sự cố



Lập và thực hiện các kế hoạch cải tiến sản xuất



Đánh giá hiệu quả công việc của công nhân.



Báo cáo, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh trong quá trình sản
xuất



Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.



Quản lý chất lượng của linh kiên đầu vào, sản phẩm máy in theo tiêu
chuẩn.



Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động đổi mới sản xuất liên quan đến chất
lượng.

Giải quyết các sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm phát sinh trong quá
trình sản xuất.

8. Nhân viên phòng Thiết bị nhà xƣởng và Môi trƣờng (QV F&E)




Yêu cầu
chung



Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động
hóa, Cơ điện tử, Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các chuyên ngành tương
đương, làm việc tại nhóm Thiết bị - phòng Thiết bị nhà xưởng và Môi
trường ( QV Fac & Env )



Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc

Chi tiết
Nhiệm vụ và yêu cầu:


Đảm bảo đầy đủ thiết bị cho quá trình sản xuất và môi trường làm việc
của nhà máy.



Chịu trách nhiệm về nhà xưởng, hệ thống điện, điều hoà, phòng cháy
chữa cháy, cấp thoát nước, máy nén khí, điện thoại, nhà ăn, thiết bị vệ
sinh…..



Kiểm tra, vận hành, duy trì và sửa chữa để các thiết bị hoạt động hiệu
quả.



Chịu trách nhiệm mở rộng, cải tiến nhà xưởng và các thiết bị của nhà
máy



Giảm thiểu chi phí cho các thiết bị và góp phần nâng cao năng suất.



Có kỹ năng làm việc theo nhóm.



Có hiểu biết về các thiết bị trong nhà máy như hệ thống điện, điều hoà,
phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, điện thoại và các thiết bị vệ
sinh…

9. Nhân viên phòng Quản lý chất lƣợng linh kiện số 1 (LBP MQA1)


Yêu cầu
chung



Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các
chuyên ngành tương đương, làm việc tại phòng Quản lý chất lượng linh
kiện số 1 (LBP MQA1)




Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc

Chi tiết
Nhiệm vụ:


Soạn thảo các kế hoạch công việc hàng quý trong mảng công việc phụ
trách và quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch đó.
 Quản lý chất lượng linh kiện mua ngoài.
 Kiểm tra chất lượng linh kiện mới.
 Quản lý hiệu chuẩn.



Thúc đẩy các hoạt động quản lý chất lượng các sản phẩm đang sản xuất.



Hiểu rõ mục tiêu và nhiệm vụ công việc và hành động hướng tới mục
tiêu đó.



Hiểu và nhận thức đầy đủ về nghiệp vụ kiểm tra nhập hang, kiểm tra sản
phẩm mẫu



Kiểm soát để đảm bảo rằng chất lượng công việc hang ngày của các
nhân viên cấp dưới trong phòng theo đúng yêu cầu trong tiêu chuẩn công
việc



Nắm rõ tình hình chất lượng của đời sản phẩm được giao, các hệ thống
quản lý chất lượng của nhà cung cấp được phân công phụ trách.

Yêu cầu cơ bản:


Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo chuyên dụng và máy tính cơ bản.



Hiểu biết cơ bản về chế tạo, sản xuất.



Kỹ năng giải quyết các vấn đề chất lượng ( báo cáo – liên lạc – trao đổi).

HỒ SƠ XIN VIỆC BAO GỒM (có thể nộp hồ sơ copy)
-

Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) có chứng thực.

-

Curriculum Vitea (CV) Tiếng Anh (đánh máy).

-

Thƣ xin việc Tiếng Anh & Tiếng Việt (đánh máy)

-

Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng gần nhất).

-

01 bản sao giấy khai sinh có công chứng.

-

Giấy khám sức khoẻ (từ cấp huyện trở lên trong vòng 6 tháng gần nhất)

-

02 bản photo CMND có chứng thực

-

02 ảnh 3x4

-

01 bản photo sổ hộ khẩu có chứng thực

HỒ SƠ XIN VIỆC GỬI VỀ ĐỊA CHỈ: Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty TNHH Canon Việt
Nam - nhà máy Quế Võ, Lô B1, KCN Quế Võ, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Hoặc gửi hồ sơ theo địa chỉ email: cvn-qvrec@canon-vn.com.vn
 . Yêu cầu BẮT BUỘC khi gửi hồ sơ qua email:


Mẫu đơn dự tuyển (mới nhất, download trên website công ty)



Đính kèm CV Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt (có số CMND).



Đính kèm bản scan Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Sơ yếu lí lịch,



Cung cấp địa chỉ email ( bắt buộc )



Xem thông tin chi tiết tại trang web của công ty:
vn.com.vn

Chú ý: Ƣu tiên hồ sơ nộp trực tiếp tại công ty (Cổng bảo vệ số 7 phụ)
HẠN NỘP HỒ SƠ: Trƣớc 17:00 ngày 21/02/2018

http://www.canon-

