CÔNG TY TNHH INYEN VINA
INYEN VINA CO.LTD

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
I. GIỚI THIỆU VỀ INYEN VINA
Công ty TNHH Inyen Vina tọa lạc tại huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam - sản xuất guitar điện và guitar bass được thành lập từ ngày 25 tháng 12 năm 1994.
II.VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1/NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH 3D CNC (SỐ LƯỢNG 2)
• MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Vận hành thành thạo máy CNC
- Đọc bản vẽ và gia công sửa chữa các chi tiết theo yêu cầu.
- Theo dõi quá trình gia công và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Trao đổi cụ thể thêm khi tham gia phỏng vấn
• QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Mức lương thỏa thuận
- Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
- Lương thưởng theo quy định của công ty
- Phụ cấp, trợ cấp đầy đủ theo quy định công ty
- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
• YÊU CẦU
- Biết lập trình 3D
2/ KỸ THUẬT PHA MÀU (SỐ LƯỢNG 2)
• MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Pha màu theo đúng quy trình pha chế màu, thử màu mới, xác nhận màu thực tế và làm
mẫu.
- Trộn pha màu sơn theo đúng tỷ lệ và yêu cầu của Trưởng Phòng Kỹ Thuật.
- Xây dựng công thức về tỷ lệ pha màu.
- Chịu trách nhiệm về độ chuẩn và chất lượng của màu sơn đã pha.
- Kiểm tra đầy đủ về số lượng, chất lượng vật tư nguyên liệu trước và trong quá trình
thực hiện.
• QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Mức lương thỏa thuận
- Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
- Lương thưởng theo quy định của công ty
- Phụ cấp, trợ cấp đầy đủ theo quy định công ty
- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nộp hồ sơ qua email: smsnhatphong@gmail.com
Công ty TNHH Inyen Vina
228/2 Ấp 2 Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM
Số điện thoại: 0909719194 (Tùng)

