CÔNG TY TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BẮ
ẮC GIANG)
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vân Trung
Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Giang.
Điện thoại: 0916.724.587.
Email: tuyendungfit@gmail.com
Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology ( Bắc Giang) là công ty có 100 % vốn đầu tư
nước ngoài, là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử như:
như Tai nghe, dây
kết nối và các sản phẩm điện tử khác của Apple
Apple. Công ty đã mở rộng ra 3 khu nhà xưởng gồm
Vân Trung 1, Vân Trung 2A
A và Vân Trung 2B với tổng diện tích 254.000m2, tạo cơ hội việc làm
và thu nhập ổn định cho hơn 30.000
000 người lao động.

THÔNG BÁO TUYỂN
TUY
DỤNG
1/Trưởng/Phó
Phó phòng phát triển sản phẩm (Số lượng: 05)
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Điện tử, Cơ khí,…
,…
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm
m về phát triển sản phẩm
- Mức lương: 25.000.000 – 35.000.000

2/ Kỹ sư phátt triển sản phẩm (Số lượng: 10)
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Điện tử, Tự động hóa
hóa, Cơ khí,…
- Ưu tiên những
ng sinh viên sử dụng thành thạo máy tính
tính, các phần mềm vẽ kỹ thuậtt ứng dụng.
dụng
- Mức lương:13.000.000 – 15.000.000

3/Quyền lợi được hưởng:
- Làm việc tại địa chỉ: Khu công nghiệp Vân Trung,
Trung xã Vân Trung, huyện Việt Yên,
Yên tỉnh Bắc Giang
- Thời gian làm việc 8h/ngày, tuầnn làm 6 ngày
- Chế độ phúc lợi: Nhân viên đượ
ợc hưởng mức lương cơ bản và các trợ cấp: Chuyên cần,
cần đi lại, nhà
ở, tiền ăn, kí túc xá miễn phí…
- Môi trường làm việc: Năng động
ộng, có cơ hội thăng tiến.

4/ Thông tin liên hệ:
- Nộp CV qua mail: Tuyendungfit@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ Nhà xưởng Vân Trung
1, khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên
Yên, Bắc Giang
- Thông tin chi tiếtliên hệ:: Mr/ Ms Nguyễn Văn Huy
- Email:Tuyendungfit@gmail.com..…
..…
- Máy bàn: ……………………………………………………………………..
- Hotline (Di động): 0916.724.587
- Thời hạn tuyển dụng: 15/06/2022 đến 15/08/2022
Bắc Giang ,ngày15 tháng 6 năm2022
năm
GIÁM ĐỐC
(ký ghi rõ họ tên)

