CÔNG TY TNHH SMC (MANUFACTURING) VIỆT NAM
Lô K, N2-5, KCN Long Đức, Xã Long Đức, H.Long Thành, Đồng Nai.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
----------------------

Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam) là một công ty của Nhật Bản
thuộc Tập đoàn SMC, sản phẩm của chúng tôi sẽ là thiết bị điều khiển tự động như các
loại xi lanh, van… cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.
Hiện chúng tôi đang tìm kiếm các nhân viên chủ chốt để hỗ trợ chúng tôi trong giai
đoạn đầu của hoạt động của nhà máy tại khu công nghiệp Long Đức như sau:

7 KỸ SƯ SẢN XUẤT
(Biết Tiếng Anh)

Mô tả công việc:
Thiết kế và giám sát kỹ thuật máy móc.
Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, sản phẩm, xử lý lỗi phát sinh trong sản
xuất.
Giám sát lắp đặt chuyền sản xuất.
Giám sát công nhân sản xuất.
Và những công việc liên quan.

Yêu cầu:
-

Ứng viên Nan, dư i 35 tu i.
Tốt nghiệp đại học ngành cơ khí.
Không cần kinh nghiệm, biết vi tính văn phòng.
Tiếng Anh giao tiếp căn bản. Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Nhật
Năng động, cẩn thận và chính xác, kịp th i trong công việc .
Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
Ứng viên cư trú tại Đồng Nai và các vùng lân cận.

Thông tin công ty:
- Làm việc tại KCN Long Đức.
- Ngày làm việc: Thứ 2-Thứ 6 và 2 ngày thứ bảy/tháng (8:00-16:45, nghỉ trưa 45’)
- Xe đưa đón: 2 tuyến (Từ Hàng Xanh và từ Biên Hòa)
- Lương tháng 13 + thưởng

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/08/18 hoặc khi tuyển đủ số lượng yêu cầu.
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