HANWHA AERO ENGINES

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Chúng tôi là doanh nghiệp chế tạo động cơ hàng không duy nhất của Hàn Quốc, trực thuộc tập đoàn
Hanwha (top 10 tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc) và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam ngày
07/08/2017 với thông tin như dưới đây:



Tên giao dịch: Công ty TNHH Hanwha Aero Engines.
Địa chỉ: lô CN1-02B-4-8, khu công nghiệp công nghệ cao I, khu công nghệ cao Hòa Lạc,
xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 Mã số thuế: 0107952393
Điện thoại: 024 33 66 88 54
Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành sản xuất, phát triển động cơ hàng không cho các nhà chế tạo động
cơ hàng đầu trên thế giới. Đặc biệt cung cấp linh kiện động cơ cho 3 đối tác đó là Roll-Royce của Anh,
GE, Pratt & Whitney của Mỹ. Với kế hoạch thành lập nhà máy sản xuất động cơ hàng không mũi nhọn tại
khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh. Chúng tôi cần
tuyển dụng những ứng viên ưu tú để phát triển ngành công nghiệp động cơ hàng không của Việt Nam.
Vị trí tuyển dụng: Giảng viên kỹ thuật nội bộ
Yêu cầu:



Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Cơ Khí
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm:
 Vận hành máy CNC phay, tiện 3 trục hoặc 5 trục
 Sử dụng và hiệu chỉnh các dụng cụ đo kiểm
 Nhiệt huyết, yêu thích công việc đào tạo
 Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
Công việc:


Phụ trách soạn bài giảng và trực tiếp giảng dạy các kiến thức như: vận hành máy phay,
tiện CNC, các dụng cụ đo lường, phân tích bản vẽ, 3D5S…
 Hướng dẫn nhân viên thực hành trên máy
 Giám sát và đánh giá chương trình đào tạo
 Lưu giữ các tài liệu và báo cáo hoạt động đào tạo
Phúc lợi:
 Cơ hội làm việc trong ngành công nghiệp tiên tiến với các đối tác hàng đầu trên thế giới
 Mức lương cao từ tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc
 Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
 Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại và có nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể vui nhộn
Liên hệ:



Email: manh.nam@hanwha.com
Phone: 024 33 66 88 92

