THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
I.

GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

CÔNG TY HỮU HẠN TẬP ĐOÀN DELI ( dưới đây gọi tắt là DELI), được thành lập vào năm
1988, trụ sở chính được đặt tại khu Công Nghiệp DELI huyện Ninh Hải tỉnh Triết Giang, Trung
Quốc. Hiện tại công nhân viên là hơn 10,000 người, là Tập Đoàn công nghiệp sản xuất dụng cụ
học tập và văn phòng phẩm lớn nhất Trung Quốc
Dựa theo tình hình không ngừng phát triển của công ty, hình thành lên bố cục kinh doanh toàn
cầu hóa, năm 2018 tập đoàn DELI xây dựng cơ sở sản xuất ở Việt Nam, thành lập “Công ty TNHH
DELI Việt Nam”, và đến tháng 7 năm 2019 bắt đầu khởi công xây dựng nhà xưởng, đến tháng 5
năm 2020 đã chinh thức đưa vào sử dụng. Công ty đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam, Công ty có diện tích 110,000 M2,.
Lĩnh vực sản xuất: Thiết bị giáo dục và đồ dùng văn phòng phẩm, tổng cộng hơn 40 mã
sản phẩm, quy mô nhà mày hơn 1000 người. Trong tương lai nhà máy sản xuất văn phòng phẩm
của DELI sẽ trở thành nhà máy sản xuất văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam. Với việc thành
lập nhà máy tại Việt Nam, sẽ giúp cho DELI tại thị trường Việt Nam và thế giới phát triển lên
một tầm cao hoàn toàn mới.
II.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

III.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
-

Mức lương: từ 8.000.000 – 12.000.000 vnđ/ tháng

-

Xét tăng lương hàng năm

-

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng lương 13

-

Có ký túc xá cho sinh viên ở xa, cung cấp 3 bữa ăn/ ngày.

-

Tham gia các hoạt đông vui chơi giải trí tại công ty như: Phòng tập thể dục, phòng
đọc sách, phòng bi-a, Bóng chuyền, phòng thư viện....

IV.

V.

THỜI GIAN LÀM VIỆC
-

Full-time

-

Nghỉ 4 Chủ nhật và 02 thứ 7 trong tháng

-

Nghỉ lễ và phép theo tiêu chuẩn và lịch của nhà nước

PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN
-

VI.

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật.

ứng viên nộp CV bằng tiếng trung qua email

THÔNG TIN LIÊN HỆ
✓

Tên công ty: CÔNG TY TNHH DELI VIỆT NAM

✓

Địa chỉ: Lô CN06-4 và CN13-2, KCN Yên phong （khu mở rộng）, Xã Yên

Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong,Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
✓

Người liên hệ: Ms Mai Linh

✓

Điện thoại: 0984 614 068 ( zalo) hoặc 0222 3636 036

✓

Email: ruanmeiling@nbdeli.com

