
Thông báo tuyển dụng 
 

Công ty 1 – 6  Sản xuất và kinh doanh máy công nghiệp 

Địa chỉ: 76B Hai Bà Trưng – Lê Chân – Hải Phòng 

Nhà máy: KM18 QL5 Kim Sơn – Lê Thiện – An Dương – Hải Phòng 
 

1.     Điện tử, điện tự động 

 Yêu cầu  : Nam giới. Tốt nghiệp từ cao đẳng  trở lên chuyên ngành điện 

tử, điện tự động.  Số lượng 10 người 

2.     Điện công nghiệp  

 Yêu cầu  : Nam giới. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành 

điện tử, điện tự động, Số lượng 10 người 

3.     Cơ khí chế tạo 

 Yêu cầu  : Nam giới. Tốt nghiệp từ cao đẳng  trở lên chuyên ngành cơ 

khí, chế tạo máy, Số lượng 10 người 

4.     Kỹ thuật gò, hàn, tiện 

 Yêu cầu  : Nam giới. Có kinh nghiệp về làm hàn, nguội. Số lượng 5 

người 

 Yêu cầu chung: 

a.                       Hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lý lịch, bản sao các văn bằng 

chứng chỉ liên quan, bản sao chứng minh nhân dân, bản sao học 

bạ cấp 3, giấy khám sức khỏe, học bạ cấp ba( Tất các văn bằng 

chứng chỉ trên chỉ cần bản phô to) 

b.                    ương thoả thu n. 

  iên hệ và nộp hồ sơ tại: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 Văn phòng Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và Quan hệ doanh 

nghiệp, tầng 2, nhà A7, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, km 13, 

Phường Minh Khai, Qu n Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 ĐT: 04 37655121 (máy lẻ 838), DĐ: 0989 666 078 (Mr. Tuấn Anh) 

Hoặc gửi về: 

 Nhà máy tại địa chỉ: Km 18 quốc lộ 5- Kim Sơn -  ê Thiện - An 

Dương – Hải Phòng 

 Website: http://www.maycongnghiep.com.vn 

Công ty có khu t p thể và bếp riêng miễn phí cả ba bữa cho cán bộ công nhân 

viên.  ương theo thỏa thu n. 

 

http://www.maycongnghiep.com.vn/

