THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05
CÔNG TY TNHH HUA ZHUANG ELECTRONICS VIỆT NAM
Địa chỉ: một phần lô J, Khu công nghiệp Đồng Văn 2 - phường Bạch Thượng Duy Tiên - Hà Nam
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty TNHH Huazhuang Electronics Việt Nam chúng tôi có nhu
cầu tuyển dụng cho vị trí sau:

STT

1

2

3

VỊ TRÍ
TUYỂN
DỤNG

IT

SỐ
LƯỢNG

YÊU CẦU

- Nam ( 22 - 38 tuổi)
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên
ngành công nghệ thông tin
01 NGƯỜI - Quản lý IT hàng ngày, như internet, fax,
máy In, điện thoại
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân
công của Trưởng phòng

MỨC LƯƠNG

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 08 triệu12 triệu)

- Nam ( 22 - 38 tuổi)
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học
PHIÊN DỊCH
- Thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
, TRỢ LÝ,
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có
QUẢN LÝ 08 NGƯỜI kinh nghiệm sẽ được đào tạo
TIẾNG
- Phiên dịch trong công việc, sản xuất, các
TRUNG
buổi họp, phỏng vấn...
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt, nhanh nhẹn.

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 12 triệu18 triệu)

- Nam ( 20 - 38 tuổi)
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Công
Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử.
- Kiểm tra, chạy thử, sửa chữa máy móc và
các thiết bị
KỸ SƯ
- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc
XƯỞNG SẢN
- Trực sản xuất và xử lý sự cố kỹ thuật;
XUẤT BẢN 2 NGƯỜI - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
MẠCH ĐIỆN
- Chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường
TỬ PCB
, được đào tạo
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt, chịu được
áp lực trong công việc
- Ưu tiên người biết tiếng Trung

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 12 triệu18 triệu)

STT

4

5

VỊ TRÍ
TUYỂN
DỤNG

SỐ
LƯỢNG

YÊU CẦU

- Nam ( 20 - 38 tuổi)
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Công
Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
- Hiểu biết về lĩnh vực điện, điện tử
- Kiểm tra, và sửa chữa các sản phẩm liên
KỸ SƯ
quan đến mạch điện tử...
XƯỞNG SẢN
XUẤT BẢN 4 NGƯỜI - Sửả chữa, thay thế linh kiện điện tử, mạch
điện tử
MẠCH ĐIỆN
- Chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường
TỬ PCB
, được đào tạo
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt, chịu được
áp lực trong công việc
- Ưu tiên người biết tiếng Trung
- Nam ( 20 - 38 tuổi)
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Công
Nghệ Điều Khiển Tự Động Hóa
- Lắp đặt, cài đặt, lập trình, thi công, hướng
dẫn vận hành
Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ
thống thiết bị đo lường điều khiển
KỸ SƯ
- Hỗ trợ nhà máy sản xuất lắp ráp, chạy thử
XƯỞNG SẢN
máy
XUẤT BẢN 2 NGƯỜI - Kiểm tra đánh giá và xử lý các sự cố kỹ
MẠCH ĐIỆN
thuật liên quan đến hệ thống tự động hóa.
TỬ PCB
- Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp điều
khiển tự động hóa
- Kiểm soát thiết kế
- Kết hợp với bộ phận khác lập bản vẽ thi
công, hoàn công.
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt
- Ưu tiên người biết tiếng Trung

MỨC LƯƠNG

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 10 triệu15triệu)

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 10 triệu15triệu)

STT

6

7

8

VỊ TRÍ
TUYỂN
DỤNG

SỐ
LƯỢNG

YÊU CẦU

- Nam ( 20 - 38 tuổi)
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Công
Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt, chịu được
áp lực trong công việc
Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân
lỗi của thiết bị/sản phẩm.
KỸ SƯ
- Sửa chữa, thay thế linh kiện của công ty đã
XƯỞNG SẢN
XUẤT BẢN 2 NGƯỜI quy định.
- Đề xuất các phương án, giải pháp trong
MẠCH ĐIỆN
công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí
TỬ PCB
cho công ty.
- Chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường
, được đào tạo
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt, chịu được
áp lực trong công việc
- Ưu tiên người biết tiếng Trung
- Nam ( 20 - 38 tuổi)
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Điện Tử
Công Nghiệp
- Ưu tiên người Có khả năng vận hành và lập
KỸ SƯ
chương trình máy Mouter, AOI, Screen Print,
XƯỞNG SẢN
XUẤT BẢN 2 NGƯỜI Reflow, SPI..
- Chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường
MẠCH ĐIỆN
, được đào tạo
TỬ PCB
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt, chịu được
áp lực trong công việc
- Ưu tiên người biết tiếng Trung

QUẢN LÝ
CHẤT
LƯỢNG

- Nam / Nữ (25 - 35 tuổi)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí chủ
quản chất lượng, kinh nghiệm 1 năm trở lên
ở vị trí quản lý chất lượng SMT
01 người - Hiểu về FMEA
- Có kiến thức về ISO9001, ISO14001,
IATF16949, RoHS2.0, REACH,...
-Sử dụng thành thạo các công cụ QC: 8D, 7
tools công cụ QC,..
- Ưu tiên người biết tiếng Trung

MỨC LƯƠNG

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 10 triệu15triệu)

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 10 triệu15triệu)

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(15 triệu - 17
triệu)

STT

9

10

11

VỊ TRÍ
TUYỂN
DỤNG

SỐ
LƯỢNG

YÊU CẦU

Kỹ sư QE

- Nam/Nữ (23 - 30 tuổi).
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý chất
lượng QE SMT.
01 người - Lập các tiêu chuẩn kiểm tra, theo dõi xử lý
các bất thường & khách hàng claim.
- Sử dụng các công cụ: 8D, 7 tools công cụ
QC,...
- Ưu tiên người biết tiếng Trung

QUẢN LÝ
SẢN XUẤT
MI

- Nam/Nữ (25 - 35 tuổi)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Có hiểu biết nhất định về FMEA và sơ đồ
quản lý chất lượng QC
- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí
01 người
tương đương, kinh nghiệm quản lý sản phẩm
về linh kiện ô tô
- Có kinh nghiệm đào tạo công nhân mới
- Có năng lực quản lý 100 công nhân trở lên
- Biết tiếng Trung là một lợi thế

KỸ THUẬT
VIÊN PE

- Nam/ Nữ ( 20 - 35 tuổi)
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành cơ khí,
điện tử.
- Xử lý bất thường khi phát sinh trên line,
Phân tích từ 4M1E
-Thành thục thiết bị test ICT, FCT
- Biết quy trình khi có sản phẩm mới
- Đưa ra đề án cải tiến, nâng cao hiệu suất
02 người
sản xuất
- Ưu tiên người hiểu về hệ thống ERP
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt, chịu được
áp lực trong công việc
-Ưu tiên người hiểu về sản phẩm liên quan
đến linh kiện ô tô
- Ưu tiên người biết tiếng Trung

MỨC LƯƠNG

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(15 triệu - 25
triệu)

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 12 triệu17 triệu)

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(10 triệu - 15
triệu)

STT

12

13

VỊ TRÍ
TUYỂN
DỤNG

SỐ
LƯỢNG

YÊU CẦU

MỨC LƯƠNG

NHÂN VIÊN
SỬA CHỮA

- Nam/ Nữ ( 22 - 35 tuổi)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành
01 người điện tử
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm qua sữa chữa,
biết dùng mỏ hàn bản mạch

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(từ 06 triệu- 8
triệu)

KỸ THUẬT
VIÊN SMT

- Nam ( 20 - 35 tuổi)
- Yêu cầu Tiếng Trung 4 kỹ năng lưu loát
- Nhiệt tình, thái độ làm việc tốt, chịu được
03 người áp lực trong công việc.
- Chấp nhận người mới tốt nghiệp, chưa có
kinh nghiệm được đào tạo.

LƯƠNG
THỎA
THUẬN
(15 triệu - 17
triệu)

====>> QUYỀN LỢI
- Tháng lương thử việc được
hưởng 100% lương.
- Được hưởng tháng lương thứ 13.
- Tăng ca theo quy định của nhà
nước.
- Được tham gia BHXH theo quy
định của nhà nước.
- Trợ cấp đầy đủ
- Tăng lương theo tay nghề
- Thưởng lễ, tết,…..

Ứng viên phù hợp vui lòng nộp hồ sơ tại cổng bảo vệ
hoặc Liên hệ trực tiếp với Nhân sự:
Ms Lương: 0983609569 _ Ms Hằng: 0986776196
Hotline: 02263888998
MAIL: nhansuhuazhuang@gmail.com
Địa chỉ công ty: Một phần lô J, KCN Đồng Văn 2, phường
Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

