CÔNG TY CP GOLDSUN VIỆT NAM
Đ/c: Lô CN 7 Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, P. Minh Khai, Bắc Từ Liêm, HN
Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam với 25 năm hoạt động trong ngành hàng Gia dụng theo Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 0103047271 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp. Ngành nghề kinh doanh hiện tại: Thương mại và sản xuất các thiết bị đồ
gia dụng, với các mặt hàng đa dạng về chủng loại và mẫu mã như: bếp gas, bếp từ, bếp nướng, nồi cơm điện, chảo, máy sấy tóc, máy xay sinh tố,
quạt điều hòa....

Lưu ý: Công ty KHÔNG thu bất kỳ các khoản phí, lệ phí nào liên quan tới việc tuyển dụng
Nhận hồ sơ trực tiếp tại phòng bảo vệ hoặc phòng Tổ chức hành chính

VỊ
TRÍ

Nhân viên kỹ thuật công nghệ (10
người)

hoặc mail: tuyendung@goldsun.vn
Hotline: 0904.563.758 / 0904.620.958

YÊU CẦU

- Tuổi: trong độ tuổi lao động
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên
ngành cơ khí, chế tạo máy
- Biết sử dụng các phần mềm kỹ thuật:
kỹ thuật Autocad, soilid work

+ Chế độ chung:
-

-

Thợ vận hành: Thợ hàn (10 người),
thợ dập (30 người), thợ điện (10
nam); Thợ đánh bóng (30 người)

QUYỀN
LỢI

- Tốt nghiệp các trường đào tạo nghề (
hàn, tiện, cơ khí, điện, điện tử....)
- Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh
nghiệm, công ty có thể đào tạo

-

Thời gian làm việc: 8h – 10h/ca
Có làm thêm giờ theo yêu cầu
công việc
Nghỉ 4 ngày/ tháng (theo lịch
công ty)
Chế độ ăn ca theo quy đinh
Tham gia huấn luyện, đào tạo
phát triển kỹ năng
Được hưởng đẩy đủ các chế độ
bảo hiểm, nghỉ lễ, nghỉ phép
theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện,
thoải mái.
Thưởng các ngày lễ trong năm

+ Yêu cầu chung:
-

HS bao gồm : Bản CV giới thiệu bản thân và quá trình học tập, kinh nghiệm (nếu có); bảng điểm

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt
tình, trung thực
Tinh thần trách nhiệm cao, kỷ
luật trong công việc

