CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA
ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NỘI
Nhà máy tại: KCN Phố nối A, Giai
Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên
Email:
nhansu.dongphuong@gmail.com

GIỚI THIỆU
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TỰ ĐỘNG HÓA ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NỘI
Công ty TNHH Tự động hóa Đông Phương Hà Nội là một doanh nghiệp
trẻ, năng động và sáng tạo. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty hơn 70% có
trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học.
Sản phẩm của công ty là máy công cụ CNC công nghệ cao trong lĩnh vực
gia công gỗ, gia công kim loại, khắc đá và quảng cáo do công ty tự nghiên cứu,
thiết kế, chế tạo. Công ty đăng ký và đã có chứng nhận bản quyền nhãn hiệu
hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ/ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Sản phẩm của công ty đã có mặt trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước,
được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao.
Công ty luôn ưu tiên đầu tư công nghệ mới, nâng cao chất lượng, hạ giá
thành sản phẩm, tận tâm dịch vụ hậu mãi và phấn đấu trở thành doanh nghiệp
tiên phong trên lĩnh vực chế tạo máy móc thiết bị tự động hóa trong cả nước.
Trụ sở chính: Thôn Phạm Kham, xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Chi nhánh phía nam: Số 171/3A, Khu phố 8B, Phường Tân Biên, TP.
Biên Hòa, Đồng Nai
Nhà máy: Khu công nghiệp Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên.
Mã số thuế: 0900913771
Điện thoại liên hệ: 02213900190
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Web: windcam.vn

TUYỂN DỤNG
(Hạn tuyển dụng từ 01/8/2019 đến 30/9/2019)
I. Kỹ sư cơ khí: Số lượng 3 người
1. Tiêu chuẩn:
- Giới tính: Nam; Tuổi từ 22-35.
- Yêu cầu tốt nghiệp đại học khối kỹ thuật, ngành cơ khí. Ưu tiên tốt
nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Hưng Yên và 1 số trường đào tạo Kỹ sư Tự động hóa CNC.
- Có kinh nghiệm thực tế, có khả năng vẽ kỹ thuật cơ khí trên máy tính
là một lợi thế
- Ưu tiên sinh viên mới ra trường, tốt nghiệp bằng Khá trở lên.
- Nhiệt tình, sáng tạo, cầu tiến bộ.
- Trung thực, hòa đồng, có khả năng giao tiếp hoạt động nhóm.
- Chịu được áp lực công việc.
2. Mô tả công việc:
- Làm việc tại Khu Công nghiệp Phố nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên
Mỹ, tỉnh Hưng Yên;
- Quản lý quá trình gia công, lắp ráp, KCS hệ thống cơ khí của máy CNC;
- Tham gia thiết kế, chế tạo cơ khí trên máy tính.
- Được đào tạo để có khả năng quản lý, vận hành các máy CNC do công
ty sản xuất;
- Quản lý và hướng dẫn thao tác máy cho công nhân;
- Các công việc khác đúng chuyên môn;
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
3. Quyền lợi:
- Là nhân viên chính thức của Công ty sau 2 tháng thử việc; lương thử
việc 85% lương chính thức.
- Lương khởi điểm chính thức: từ 7- 9 triệu, tăng lương theo năng lực và
trách nhiệm trong công việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội, thưởng lễ, nghỉ lễ Tết theo quy
định của Pháp luật và được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ mát, team building, tất
niên và từ thiện theo quy định của Công ty;
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty; Có chế độ thưởng 5S và thưởng chuyên cần.
- Phụ cấp hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công nhân viên ở xa;
- Trả lương định kỳ vào mùng 5 và ứng lương vào ngày 20 hàng tháng.
II. Quản đốc phân xưởng cơ khí: Số lượng 01 người
1. Tiêu chuẩn:
- Giới tính: Nam, tuổi từ 30 trở lên.
- Yêu cầu tốt nghiệp Đại học khối kỹ thuật ngành cơ khí. Ưu tiên tốt
nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ
thuật Hưng Yên và 1 số trường đào tạo Kỹ sư Tự động hóa .
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- Có năm kinh nghiệm Quản đốc trong các công ty sản xuất, hiểu biết về
dây chuyền tự động hóa CNC.
- Có kỹ năng vẽ kỹ thuật cơ khí trên máy tính là một lợi thế
- Nhiệt tình, trách nhiệm, cầu tiến, sáng tạo.
- Hòa đồng, trung thực, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
- Chịu được áp lực công việc.
2. Mô tả công việc:
- Làm việc tại Khu Công nghiệp Phố nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên
Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
- Chịu trách nhiệm trong việc điều hành sản xuất và quản lý vật tư, máy
móc thiết bị trong phân xưởng .
- Quản lý quá trình gia công, lắp ráp, KCS hệ thống cơ khí của máy
CNC(sản phẩm của công ty);
- Tham gia thiết kế trên máy tính, quản lý các file, bản vẽ kỹ thuật cơ
khí (trên giấy).
- Được đào tạo để có khả năng quản lý, vận hành các máy CNC do công
ty sản xuất;
- Xử lý các sự cố trên máy móc sản xuất;
- Tham gia cải tiến hệ thống và máy móc sản xuất;
- Định kỳ báo cáo và chấp hành sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty;
- Quản lý và hướng dẫn thao tác máy cho công nhân;
- Các công việc khác đúng chuyên môn;
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
3. Quyền lợi:
- Là cán bộ viên chức chính thức của Công ty sau 1 tháng thử việc;
lương thử việc 85% lương chính thức.
- Lương khởi điểm chính thức: từ 9 - 12 triệu, tăng lương theo năng lực
và trách nhiệm trong công việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội, thưởng lễ, nghỉ lễ Tết theo quy
định của Pháp luật và được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ mát, team building, tất
niên và từ thiện theo quy định của Công ty;
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty; Có nhà ở tại công ty.
- Có chế độ thưởng 5S và thưởng chuyên cần.
- Phụ cấp hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công nhân viên ở xa;
- Trả lương định kỳ vào mùng 5 và ứng lương vào ngày 20 hàng tháng.
4. Liên hệ:
- Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ vào mail:
nhansu.dongphuong@gmail.com
- Liên hệ P.Nhân sự để nộp hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn:
0981.688.998.
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