CÔNG TY TNHH NIDEC SANKYO VIỆT NAM (HÀ NỘI)

thuộc tập đoàn NIDEC SANKYO toàn cầu
Chuyên sản xuất và kinh doanh khuôn nhựa, linh kiện nhựa cơ khí chính xác cho thiết bị văn
phòng, y tế, phụ tùng xe máy, ô tô…
HOẠT ĐỘNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN NIDEC SANKYO
NAGANO - NHẬT BẢN

CÔNG TY NIDEC SANKYO VIỆT NAM (HÀ NỘI)
LÔ 37 KCN QUANG MINH - HÀ NỘI

Một số sản phẩm tiêu biểu của công ty

Phòng

Máy móc thiết bị hiện đại

Mô tả công việc

Sản
xuất

Gia
công
khuôn

Làm việc trong môi trường sạch sẽ,
an toàn

DU LỊCH

Môi trường làm việc năng động

Yêu cầu cụ thể

Số người

Công nhân kỹ thuật Phòng Sản xuất:



- Cài đặt điều kiện đúc, robot và các máy phụ trợ, tháo lắp
khuôn, đảm bảo sản xuất theo yêu cầu của cấp trên.
(Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn)


Tốt nghiệp Bằng nghề, Trung cấp trở lên chuyên
ngành cơ khí, điện, hóa

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực khuôn đúc
nhựa

Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm

Công nhân kỹ thuật Phòng Gia công khuôn:



4

- Vận hành máy cắt, tiện, phay, mài, xung điện…để Gia
công, chế tạo khuôn, đánh bóng, lắp ráp khuôn
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Phòng bảo vệ - Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (Hà Nội)
Địa chỉ: Lô 37, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

QUYỀN LỢI VÀ THU NHẬP

Nam (Tuổi từ 24 trở lên)


Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến
khuôn mẫu, đặc biệt là khuôn đúc nhựa.
Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm

 YÊU CẦU HỒ SƠ :

NƠI NHẬN HỒ SƠ:

 Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2016
Ứng viên không liên lạc qua điện thoại
Có thể kết thúc trước thời hạn nếu đủ hồ sơ.

Nam (Tuổi từ 21 trở lên)


Tốt nghiệp Bằng nghề, Trung cấp trở lên với chuyên
ngành cơ khí cắt gọt/chế tạo máy



(Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn)



TIỆC CUỐI NĂM

1. Đơn xin việc
2. Sơ yếu lý lịch có dấu xác nhận của phường xã trong vòng 3 tháng gần nhất;
yêu cầu ghi rõ quá trình hoạt động của bản thân cho đến thời điểm nộp hồ sơ
3. Giấy khai sinh bản sao, CMTND công chứng
4. Văn bằng, học bạ, bảng điểm công chứng
5. Giấy xác nhận nhân sự trong vòng 3 tháng gần nhất, 2 ảnh 4x6 mới nhất.
Tất cả các giấy tờ trên là bản coppy. Nếu trúng tuyển sẽ được yêu cầu mang bản
gốc tới để đối chiếu.
Công ty sẽ liên hệ trực tiếp tới các ứng viên trúng tuyển.

THU NHẬP / THÁNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

TỪ 4,675,000 VND TRỞ LÊN
PHỎNG VẤN

CHƯA TÍNH LÀM THÊM

KHÁM SỨC KHỎE

Công ty không nhận bất kỳ khoản lệ phí nào từ ứng viên.
THƯỞNG
3 lần/ năm

ĐI LÀM

