CÔNG TY TNHH FORCE UNIQUE VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH Force Unique Việt Nam là Công ty sản xuất linh kiện phụ kiện khuôn
mẫu, phục vụ sản xuất các loại mặt hàng đồ chơi, linh kiện máy cho các công ty
Trung ,Nhật ,Hàn…. Nhằm phục vụ sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng gấp 20 Kỹ sư như
sau:
1. Địa điểm làm việc:
Tầng 18, tòa nhà Intracom 2, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
2. Mô tả công việc:
Thực hiện các công việc của Kỹ sư tại các bộ phận : Thiết kế, Lập trình CNC. Nội dung
công việc tại các bộ phận như sau:
2.1 Kỹ sư thiết kế
Mô tả công việc: Phụ trách hỗ trợ kỹ sư thiết kế làm việc đồng thời học tập chuyên
ngành thiết kế trên các phần mềm hiện đại như: LX, powermill..
Số lượng: 10 người
2.2 Kỹ sư lập trình CNC
Mô tả công việc: Phụ trách hỗ trợ kỹ sư lập trình làm việc đồng thời học tập kỹ năng lập
trình trên các phần mềm hiện đại như: LX, power mill…
Số lượng: 10 người
3. Yêu cầu chung
+ Tốt nghiệp cao đẳng,đại học các ngành công nghiệp(cơ khí, điện tử, kỹ thuật..).
+ Kỹ năng giao tiếp, có thể làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, chủ động trong công
việc, tinh thần cầu thị luôn học hỏi tìm hiểu kỹ thuật và có tinh thần cầu tiến, quyết
đoán.
+ Người mới ra trường chưa có kinh nghiệm vào sẽ được đào tạo.
4. Quyền lợi chung:
- Trợ cấp ăn ca, trợ cấp làm thêm giờ, trợ cấp đi lại.
- Thưởng theo năng lực, thưởng năm theo quy chế của Công ty.
- Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH và các quyền lợi của người lao động theo quy
định của nhà nước.
- Được tham gia các khóa học do công ty, các đơn vị bên ngoài tổ chức nhằm nâng cao
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyện nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, phúc
lợi hấp dẫn.
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết và thưởng các ngày lễ lớn theo quy định của Công ty.
- Hằng năm Công ty tăng lương cho toàn thể CBCNV trong Công ty.
*Liên hệ tuyển dụng:
CÔNG TY TNHH FORCE UNIQUE VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà Intracom 2, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội.
Tel: 02203.740.666 /0901599701 (Ms.Nga)
Email:HR01@forceunique.com
Website: fuv.com.vn
Trân trọng thông báo!
Bộ phận tuyển dụng
Công ty TNHH Force Unique Việt Nam.

