THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Chúng tôi, Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật bản, được thành lập theo giấy chứng
nhận đầu tư số 252043000029, cấp bởi Ban quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình ngày 28/11/2012. Công ty chuyên sản xuất sản
phẩm cò mổ xe máy (rocker arm), gia công đá mài horning, các chi tiết gia công cơ khí chính xác.
Chi tiết xem tại http://www.nissinvietnam.com.
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình (giáp ranh địa phận Xuân Mai, Hà Nội, đi ô
tô 45 phút từ Big C Thăng Long).
Để bổ sung nhân sự chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Vị trí

KỸ SƯ CƠ KHÍ PHÒNG KỸ THUẬT

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

Trình độ

Yêu cầu

Thực hiện các công việc sau:
- Thiết đặt và quản lý quy trình, điều kiện sản xuất cho dây chuyền.
- Đưa ra các cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành, cải tiến môi trường làm việc.
- Điều tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Các công việc liên quan khác theo chỉ thị cấp trên
- Đại học, chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, cơ điện tử.
- Nam, tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành cơ khí ( chế tạo máy), cơ điện tử. Chấp nhận sinh viên mới
ra trường.
- Sử dụng thành thạo autocad, inventor, hiểu được nguyên lý cơ cấu hoạt động của máy móc.
- Có kiến thức về vật liệu và các phương pháp gia công như : rèn dập, cắt gọt, gia công CNC, dung
sai lắp ghép.
- Có khả năng tính toán để thiết kế các chi tiết máy.
- Có kinh nghiệm làm kỹ thuật trong công ty sản xuất linh kiện xe máy là một lợi thế.
- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là một lợi thế.
- Lương: Thỏa thuận
- Ngoài ra, có các khoản trợ cấp khác: Trợ cấp chuyên cần, nhà ở, đi lại, trợ cấp tiếng Nhật ( nếu có

Mức lương

chứng chỉ).
- Thưởng: Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy chế lương của công ty.
- Tăng lương: Xem xét điều chỉnh lương 1 lần/năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật ngay từ thời gian thử việc.
- Được đóng bảo hiểm 24/24 của Công ty bảo hiểm nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản tại Việt Nam.

Quyền lợi

- Miễn phí bữa ăn trưa, khám sức khỏe định kỳ.
- Có xe đưa đón từ các điểm cố định trong Hà Nội tới Hòa Bình
- Được tham gia hoạt động du lịch hàng năm và các hoạt động văn hóa, thể thao khác.
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ khác nếu có.

Hồ sơ bao gồm:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng bảo vệ công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam
Địa chỉ: KCN Lương Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình hoặc
Gửi vào email: nga.nt@nissinvietnam.com

Thời hạn nhận hồ sơ

Đến hết ngày 25/05/2022
Tuy nhiên, Công ty sẽ tiến hành phỏng vấn sớm nếu có ứng viên thích hợp

