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 những ứng viên tiềm năng để hỗ trợ chúng tôi trong
giai đoạn đầu hoạt động của nhà máy tại khu công nghiệp Long Đức như sau:

01 KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Mô tả công việc:
Kiểm soát tài khoản hàng tồn kho: Kiểm tra hàng ngày dữ liệu xuất nhập trên hệ
thống kế toán, đối chiếu dữ liệu của Kế toán với dữ liệu thực tế của bộ phận
Kho.
Quản lý tài khoản phải trả nhà cung cấp của hàng tồn: kiểm tra số dư cuối kỳ,
kiểm tra chứng từ thanh toán, xác nhận số dư phải trả cho nhà cung cấp…
Kiểm tra và so sánh dữ liệu kiểm kê hàng tồn kho với phần mềm kê khai Hải
quan.
Kiểm soát tài sản cố định và khấu hao.
Công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu cầu:
ng viên Nam Nữ, 2- tu i.
- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan kế toán, tài chính.
- Có kinh nghiệm từ 1- năm (hoặc ứng viên mới tốt nghiệp nếu có mong muốn làm vị trí kế toán
giá thành sẽ được công ty đào tạo.)
- Tiếng Anh giao tiếp và báo cáo .
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Cẩn thận, kịp th i trong công việc .
- Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc cho công ty Nhật, ứng viên cư trú tại Đồng Nai và các vùng
lân cận.

02 NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Mô tả công việc:
Kiểm tra chứng từ nhập khẩu
Cập nhật dữ liệu vào hệ thống VNACCS.
Phát hành chứng từ xuất nhập khẩu.
Theo dõi kế hoạch nhập hàng.
Làm việc với dịch vụ khai hải quan.
Và các công việc liên quan.

Yêu cầu:
-

ng viên Nữ, - 8 tu i.
Tốt nghiệp cao đẳng đại học các ngành Quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Tiếng Anh giao tiếp và báo cáo .
Cẩn thận, kịp th i trong công việc .
Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
ng viên cư trú tại Đồng Nai và các vùng lân cận.

02 NHÂN VIÊN IT

Mô tả công việc:
Quản trị hệ thống máy tính.
Hỗ trợ thành viên công ty hoạt động hiệu quả.
Quản trị website thông tin công ty.
Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty.
Quản lý Server, hệ thống mạng, Date center.
Và các công việc liên quan.

Yêu cầu:
-

ng viên nam / nữ, - 8 tu i.
Tốt nghiệp Cao đẳng đại học ngành IT.
ng viên biết sử dụng một trong các program như sau: C++, Java, SQL.
Có kinh nghiệm quản lý dữ liệu sản xuất của công ty.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Tiếng Anh giao tiếp và báo cáo .
Cẩn thận, bảo mật thông tin trong công việc.
Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
ng viên cư trú tại Đồng Nai và các vùng lân cận.

02 NHÂN VIÊN QA

Mô tả công việc:
Quản lý chất lượng công đoạn lắp ráp và gia công.
Hỗ trợ sản xuất kiểm soát chất lượng line sản xuất.
Kiểm soát thiết bị tại công đoạn phụ trách.

Báo cáo dữ liệu chất lượng đến cấp trên.
Và các công việc liên quan đến nghiệp vụ quản lý chất lượng.

Yêu cầu:
-

ng viên nam, - 7 tu i.
Tốt nghiệp cao đẳng đại học ngành cơ khí.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Tiếng Anh giao tiếp tốt .
Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
ng viên cư trú tại Đồng Nai và các vùng lân cận.

10 KỸ SƯ SẢN XUẤT
(Biết Tiếng Anh)

Mô tả công việc:
Thiết kế và giám sát kỹ thuật máy thuộc bộ phận mình đảm trách.
Giám sát lắp đặt chuyền sản xuất và quản lý nhân lực tại chỗ.
Và các công việc liên quan đến chất lượng sản phẩm.
Báo cáo cho quản lý ngư i Nhật.

Yêu cầu:
-

ng viên nam, dưới 8 tu i.
Tốt nghiệp đại học các ngành cơ khí và các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên mới ra trư ng.
Tiếng Anh giao tiếp.
Biết vi tính văn phòng.
Năng động, kịp th i trong công việc .
Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
ng viên cư trú tại Đồng Nai và các vùng lân cận.
Có thể đi Nhật nếu được công ty cử đi đào tạo.
Lương:
t u n
Hạn c ót nộp ồ sơ: 20/09/2018

Thông tin công ty:
- Làm việc tại KCN Long Đức.
- Ngày làm việc: Thứ -Thứ 6 và ngày thứ bảy tháng (Làm việc 8:00-16:45, nghỉ trưa 45’)
- Xe đưa đón: tuyến (Từ Hàng Xanh và từ Biên Hòa)
- Lương tháng 1 + thưởng
- Nhân viên được tham gia bảo hiểm tai nạn 4h, công ty còn mở lớp tiếng Nhật tại công ty.
Hồ sơ (CV) ng tu n bằng tiếng Anh g i rõ tiêu đề vị trí ng tu n gởi về đ/c email:

tuyendung@smcmfg.com.vn
H c nộp tr c tiếp đến PHÒNG NHÂN SỰ C Y (t e đị c ỉ trên).

