CANON VIETNAM CO.,LTD.
Nhà máy Canon Thăng Long
Lô A1, KCN Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Tel: +84 243 8812 111 (2245/2224)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH- NHÀ MÁY CANON THĂNG LONG

Giới thiệu sơ lược về công ty Canon Việt Nam
Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế
xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị
trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, quy
mô ~21.000 người.
Sau hơn 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà
máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên
sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN
Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn
(chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy
in phun và in lazer.
Đến với Canon, các bạn sẽ được thỏa sức sáng tạo, học hỏi trong môi trường làm việc hết
sức chuyên nghiệp với công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu. Thông tin chi tiết, xin tham
khảo trang web chính thức của Canon Việt Nam: http://www.canonvn.com.vn/index.html Hoặc fanpage : https://www.facebook.com/tuyendungcvn

HẠN NHẬN HỒ SƠ : 17:00 ngày 23/12/2018

I. YÊU CẦU CHUNG
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chính quy các chuyên ngành : Ngoại ngữ, Kinh tế, Kế
toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương.
Làm việc tại:
- Phòng An toàn sản xuất (IS)
- Phòng Môi trường (ENV)...
- Phòng Quản lý cảm biến hình ảnh (CIS-M)
- Phòng Quản lý sản xuất số1 (PDC1)
- Phòng Phát triển sản xuất (PPD)
- Phòng Mua hàng (CEP)
- Phòng kế hoạch IJP (IJP Plan)
II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt
• Kỹ năng vi tính tốt
• Có khả năng làm việc theo nhóm và dưới áp lực cao
• Nhiệt tình với công việc và có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty
• Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt
• Công việc cụ thể cho từng phòng ban vui lòng truy cập website công ty
III. 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) công chứng
- CV tiếng Anh & tiếng Việt (đánh máy)
- Thư xin việc Tiếng Anh & Tiếng Việt (đánh máy)
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng)
- 01 bản sao giấy khai sinh có công chứng.
- Giấy khám sức khoẻ (từ cấp huyện trở lên trong vòng 6 tháng gần nhất)
- 01 bản CMT phôtô
- 02 ảnh 3x4
- 01 bản phô tô sổ hộ khẩu

HỒ SƠ XIN VIỆC GỬI VỀ ĐỊA CHỈ:
Phòng Tuyển dụng Công ty TNHH Canon Việt Nam - nhà máy Thăng Long, Lô A1,
KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Nhận hồ sơ tại cổng 4 (24/24)
Hoặc gửi hồ sơ theo địa chỉ email: cvn-tlrec@canon-vn.com.vn.

Yêu cầu:
• Mẫu đơn tuyển dụng (mới nhất, download trên website công ty)
• Đính kèm CV tiếng Anh hoặc tiếng Việt (có số CMTND)
• Đính kèm bản scan bằng tốt nghiệp và bảng điểm
Xem thông tin chi tiết tại trang web của công ty: http://www.canon-vn.com.vn
Hoặc Facebook: Canon Việt Nam TUYỂN DỤNG

