HALVIETNAM CO.,LTD
HAL1: Lô B19, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.
ĐT: (84-24) 3 8812 795
HAL2: P12, 13, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.
ĐT: (84-24) 3 9590 226
HAL3: Số 15, Đường 03, KCN VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh. ĐT: (84-222) 3 906 188

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Vị trí: Nhân viên kỹ thuật Bộ phận Khuôn, Bộ phận Quản lý thiết bị


Quy mô: 1,600 người
Lĩnh vực và phạm vi hoạt động:

Công ty TNHH HAL Việt Nam là một công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất khuôn đúc, đúc nhôm cho
ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp khác.
Kể từ ngày thành lập 17/12/2002, công ty không ngừng phát triển và mở rộng quy mô. Cụ thể: Tháng 3/2011, Nhà máy HAL2 đã chính
thức đi vào hoạt động và tháng 8 năm 2014 nhà máy HAL3 đã đi vào hoạt động tại KCN VSIP Bắc Ninh.
Vì vậy, làm việc tại HAL Việt Nam là cơ hội để bạn có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân và được hưởng chế độ đãi ngộ xứng
đáng với những nỗ lực, cống hiến cho Công ty.
Để phục vụ cho việc mở rộng quy mô, tăng năng lực sản xuất, Công ty chúng tôi đang tiến hành tuyển dụng một số vị trí sau:

 Yêu cầu & Mô tả công việc cho các vị trí như sau:
1.

Bộ phận Khuôn (làm việc tại nhà máy HAL1, HAL2)
+ Yêu cầu: ・Nam, tuổi dưới 30, Tốt nghiệp hệ CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC ở các trường Kỹ thuật chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy
+ Nội dung công việc: ・Lập trình và vận hành máy gia công trung tâm hệ điều hành FANUC

2.

Bộ phận Quản lý thiết bị (làm việc tại nhà máy HAL1, HAL2)
+ Yêu cầu: ・Nam, tuổi dưới 30, Tốt nghiệp các trường CAO ĐẲNG chuyên ngành Điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật điều khiển,tự động hóa,
điều khiều tự động.
+ Nội dung công việc: ・Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng toàn hộ máy móc và hệ thống điện toàn công ty.
* Ưu tiên người có kinh nghiệm về lắp đặt Điện công nghiệp, điện dân dụng hoặc các công việc về bảo dưỡng cơ khí chế tạo.

 Yêu cầu chung:
・Sử dụng thành thạo máy tính
(Word, Excel, Porwer point).
・Chủ động trong công việc, có khả năng
làm việc theo nhóm.
・Chịu được áp lực trong công việc, trung
thực, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc,
có thể làm thêm giờ khi cần.
・Có suy nghĩ tích cực, tiến thủ.

 Chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc:
・Làm việc trong môi trường thân thiện, cởi mở, chính sách rõ ràng.
・Điều chỉnh tăng lương hàng năm và các chế độ thưởng khác theo đánh giá năng lực
・Hưởng tất cả các chế độ theo luật Lao động Việt Nam và chế độ đãi ngộ xứng đáng
theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp ăn sáng
cho CNV làm ca 3 về, phụ cấp đi lại…) và nhiều chế độ đãi ngộ khác.
・Công ty có khu ăn, nghỉ, nhà tắm cho CNV và nhiều phúc lợi khác.
・Các hoạt động của Công ty: Du lịch, tiệc cuối năm, thể thao văn hóa, …
・Có nhà tập thể gần Khu công nghiệp.

Nơi nhận Hồ sơ: Công ty TNHH HAL VN
Tại HAL1: Lô B19, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Tại HAL3: Số 15, Đường 03, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, BN (Ưu tiên ứng viên nộp Hồ sơ sớm)
(Hạn nộp Hồ sơ đến hết ngày 30/3/2018, Ứng viên có thể gửi Hồ sơ qua đường Bưu điện)
Ưu tiên Hồ sơ nộp sớm
Hoặc địa chỉ email: vananh@hal.com.vn

