LỜI GIỚI THIỆU
CÔNG TY TNHH SEIYO HẢI PHÒNG VIỆT NAM thành lập từ năm 2018, là doanh nghiệp
của Đài Loan. Công ty sản xuất chủ yếu linh kiện nhựa, sạc điện thoại, wiffi, ổ cứng di động,
có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, An Dương,Hải Phòng.
Hiện tại Công ty có 500 cán bộ công nhân viên ( trên xưởng Bắc Ninh có 800 người ).
Đến tháng 10 năm 2021 xưởng mới hoàn thành, cần thêm 1000 lao động.
Công ty chúng tôi chuyên tuyển dụng các nhân tài trẻ và ươm mầm tài năng mới, đặc
biệt hiện nay chúng tôi đang chào đón và tuyển dụng các sinh viên có chuyên ngành như
điện tử, cơ điện máy móc các loại để phụ trách kĩ thuật. Các em đến với Công ty, chúng tôi
sẽ dành riêng cho các em một không gian để trưởng thành tốt, một bước đệm để các em
nhận ra giá trị của bản thân.
Do yêu cầu của Công việc, hiện Công ty đang tuyển dụng một số vị trí sau:
STT

01

02

03

VỊ TRÍ

Kỹ sư công trình dư bị

Kỹ sư PE dư bị

Nhan vịên kỹ thuat

SÔ

GIỚI

LƯỢNG

TÍNH

02

02

02

Nam/
Nư

Nam/
Nư

Nam/
Nư

TUỔI

YÊU CẦU

2126

-Yêu cau nam bat vưng kịên thưc vê ban
mach địên tư
-Kỹ nang maỹ tình thanh thaô
-Trình đô hôc van: Đaị hôc
-Ưu tịên bịêt nghê nôị tịêng Trung hôac
bịêt nôị tịêng Anh
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Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, 8 tiếng/ngày-ngoài 8 tiếng tính tăng ca. Chỉ làm
ca ngày, không làm ca đêm. Miễn phí ăn cơm tại Công ty.
Thời gian thử việc: 02 tháng
Các ứng viên vào làm sẽ được hưởng các ngày nghỉ lễ, tết, đóng BHXH theo quy định./.
 Ứng viên vui lòng liên hệ: anh Long 0971282508/ Ms. Thúy 0902003158
 Zalo/wechat 008615889538974
 Địa chỉ Công ty: Cổng KCN Tràng Duệ đi hết đường rẽ trái rồi đi thẳng, cách 2 công
ty nhìn bên phải đường tên công ty SEIYO

