CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT
Trụ sở: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Nhà máy: Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà nội.
Điện thoại: 0247 300 3039, Email: vietstanda@gmail.com
Web: http://www.standa.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Vị trí: Công nhân điện lạnh, cơ khí và NV bán hàng
=== *===
- Công nhân sản xuất, lắp ráp thiết bị điện ==*==
lạnh, điện gia dụng:
10 người
- Công nhân gia công cơ khí (hàn, đột rập, khuôn mẫu):
10 người
- NV bán hàng, chăm sóc KH ngành điện, điện lạnh và gia dụng:
05 người
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Công nhân điện lạnh, điện gia dụng: Nắm vững quy trình vận hành các công đoạn, dây chuyền
SX, lắp ráp thiết bị lạnh và vận hành dây chuyền, thiết bị đó
- Công nhân cơ khí:
 Đọc hiểu bản vẽ gia công, lắp ráp chi tiết và sản phẩm cơ khí. Vận hành thiết bị CNC, cắt
LAZE, hàn Tig, Mig.. để gia công, sản xuất các chi tiết, các sản phẩm cơ khí.
 Kiểm tra, lắp ráp các chi tiết, các sản phẩm cơ khí sau gia công.
- NV bán hàng, chăm sóc khách hàng ngành điện, điện lạnh và gia dụng:
 Được qua thực tế sản xuất các sản phẩm sẽ bán hàng, chăm sóc KH.
 Tiếp cận với KH thực hiện các chương trình bán hàng, phát triển thị trường, tăng doanh thu.
YÊU CẦU CHÍNH
 Nam, nữ tuổi từ 25 đến 35. Có sức khỏe tốt, yêu thích, gắn bó với nghề.
 Tốt nghiệp trường đào tạo nghề, chuyên ngành cơ khí hoặc điện lạnh.
CHẾ ĐỘ CƠ BẢN
- Làm việc cố định toàn thời gian: 08 tiếng/ngày, nghỉ CN (khi cần có thể tăng ca) Công nhân làm
việc tại Nhà máy (KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, HN). NV bán hàng làm việc tại Nam Từ
Liêm, HN.
- Lương từ 6.0 triệu và cao hơn, thỏa đáng với trình độ tay nghề, chất lượng và hiệu quả công việc.
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước và quy định của Công ty.
HỒ SƠ
- Ứng viên nộp hồ sơ xin việc, phỏng vấn, kiểm tra tay nghề tại Nhà máy.
- Ưu tiên tuyển: Công nhân là thợ bậc cao, có kinh nghiệm, chỗ ở ổn định gần Nhà máy.
- Liên hệ: Mr Việt: 097 8183 039 hoặc Mrs Huyền (Nhà máy): 098 8259 572.

 Giới thiệu công ty:
Công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt (V-STANDA.,JSC) thành lập ngày 18/9/2003, lĩnh vực hoạt động chính là
sản xuất máy ổn áp, điều hòa không khí, tủ kết đông bảo quản, bình đun nước nóng, thiết bị điện gia dụng và các
sản phẩm cơ khí với các thương hiệu tại thị trường trong nước và xuất khẩu như STANDA, NISHU, BTECH….
Nhà máy sản xuất của Công ty với gần 200 lao động, có hệ thống các dây chuyền và trang thiết bị tiêu chuẩn,
hiện đại, quản lý SX theo yêu cầu tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
Doanh nghiệp có môi trường làm việc Năng động, Sáng tạo và Hòa đồng. Toàn thể cán bộ, công nhân viên luôn
nỗ lực hết mình với mục đích: Vì lợi ích của Khách hàng, vì đời sống của CBCNV và vì sự phát triển bền vững
của Doanh nghiệp. Đến làm việc cùng với chúng tôi, Bạn sẽ hài lòng về điều đó để gắn bó lâu dài.
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018
CÔNG TY CP TIÊU CHUẨN VIỆT

