CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SORA VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Sora Việt Nam hiện là một trong những công ty hàng đầu về chế tạo máy theo yêu cầu. Phương
châm làm việc của chúng tôi là luôn cố gắng hết mình mang đến cho khách hàng những máy
móc, công cụ sản xuất hiệu quả để giảm sức người, giảm chi phí và nâng cao năng lực sản xuất.
Đối tác chính: Samsung Việt Nam, Denso, Canon…
Quy mô: trên 100 người, tổng diện tích: 2500m2
Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất nên chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng
nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc, vì thế
công ty chúng tôi cần tuyển những vị trí sau:
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Nhân viên lắp ráp máy ( Cơ – điện): 30 người
- Mô tả công việc:
+ Lắp ráp chi tiết các cụm, bộ phận của máy móc công nghệ cao thuộc lĩnh vực điện tử
+ Lắp ráp các máy móc thiết bị theo sư hướng dẫn, phân công của trưởng bộ phận
Yêu cầu:
+ Trình độ: Nghề, cao đẳng… chuyên ngành cơ khí, tự động hóa, điện điện tử
+ Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường
+ Cẩn thận, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm tốt
2. Lắp ráp kết cấu: 20 người
-

Mô tả công việc
+ Lắp ráp máy móc thiết bị: khung ống, nhôm định hình, thành giá, xe đẩy và các làm các
công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

-

Yêu cầu:
+ Giới tính : Nam
+ Trình độ: Lao động phổ thông, Trung cấp, cao đẳng, sinh viên đang học liên thông, đại học
+ Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường
+ Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc

3. Nhân viên đứng máy CNC: 8 người
- Mô tả công việc:
+ Có khả năng vận hành máy phay CNC cơ bản
+ Biết setup dao cụ, vị trí gốc máy, gốc phôi cơ bản
+ Biết chuyền dữ liệu từ máy tính đến CNC, Biết Phần mềm SIMCO DNC – MASTERCAM
( cơ bản)
+ Biết lập trình là một ưu tiên
+ Làm việc theo sự phân công của tổ trưởng tổ phay CNC
+ Các yêu cầu khác sẽ trao đổi khi pv
-

Yêu cầu khác:
+ Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm và đã sử dụng các thiết bị
+ Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời gian quy định
+ Trình độ tin học B (cơ bản)
+ Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề trở lên
+ Làm việc siêng năng chăm chỉ, nhiệt tình, năng động…
+ Sẵn sàng làm thêm giờ nếu có yêu cầu từ cấp trên
4. Nhân viên đứng máy phay cơ: 3 người
- Mô tả công việc:
+ Vận hành tốt máy phay cơ
+ Làm việc theo sự phân công của tổ trưởng
+ Các yêu cầu khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
-

Yêu cầu khác:
+ Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm và đã sử dụng các thiết bị
+ Đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời gian quy định
+ Trình độ tin học B (cơ bản)
+ Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề trở lên
+ Làm việc siêng năng chăm chỉ, nhiệt tình, năng động…
+ Sẵn sàng làm thêm giờ nếu có yêu cầu từ cấp trên
5. Nhân viên đứng máy tiện ( cơ + CNC): 2 người
- Mô tả công việc:
+ Có khả năng vận hành máy tiện cơ và tiện CNC cơ bản
+ Biết setup dao cụ, vị trí gốc máy, gốc phôi cơ bản

+ Biết chuyền dữ liệu từ máy tính đến CNC, Biết Phần mềm SIMCO DNC – MASTERCAM
( cơ bản)
+ Biết lập trình là một ưu tiên
+ Làm việc theo sự phân công của tổ trưởng
+ Các yêu cầu khác sẽ trao đổi khi pv
-

Yêu cầu:
+ Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm và đã sử dụng các thiết bị
+ Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời gian quy định
+ Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề trở lên
+ Làm việc siêng năng chăm chỉ, nhiệt tình, năng động…
+ Sẵn sàng làm thêm giờ nếu có yêu cầu từ cấp trên

6. Nhân viên đứng máy cắt dây: 1 người
- Mô tả công việc:
+ Biết lập trình và nối dây máy cắt dây
+ Lập trình và vận hành máy cắt dây (cơ bản )
+ Làm việc theo sự phân công của tổ trưởng
+ Các yêu cầu khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
-

Yêu cầu khác:
+ Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm và đã sử dụng các thiết bị
+ Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời gian quy định
+ Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề trở lên
+ Làm việc siêng năng chăm chỉ, nhiệt tình, năng động…
+ Sẵn sàng làm thêm giờ nếu có yêu cầu từ cấp trên

7. Nhân viên gia công cơ và nguội: 3 người
- Mô tả công việc:
+ Thao tác máy cưa vòng máy mài phẳng (được công ty đào tạo)
+ Thao tác một số máy đơn giản khác
+ Làm nguội đánh bavia cho các chi tiết khác
+ Làm việc theo sự phân công của tổ trưởng
+ Các yêu cầu khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
-

Yêu cầu khác:
+ Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm và đã sử dụng các thiết bị
+ Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời gian quy định
+ Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề trở lên
+ Làm việc siêng năng chăm chỉ, nhiệt tình, năng động…
+ Sẵn sàng làm thêm giờ nếu có yêu cầu từ cấp trên

-

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA CÁC VỊ TRÍ
Tháng đầu lương cơ bản : 3.5000.000đ, từ tháng thứ 2 trở đi mức lương: 4.000.000đ

-

Phụ cấp từ tháng thứ 2: Nhà ở 200.000đ, chuyên cần 250.000đ

-

Phụ cấp trách nhiệm, năng suất theo quy định

-

Có chế độ tăng lương phù hợp với năng lực và cam kết tham gia đầy đủ các chế độ
dành cho người lao động theo như quy định hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
Được nghỉ CN và 1 ngày thứ 7 trong tháng, các ngày lễ theo quy định.
Được hỗ trợ bữa trưa ăn tại công ty

-

Hỗ trợ lương làm thêm theo quy định nhà nước

-

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

-

Được tham gia các hoạt động thường niên của công ty ( văn nghệ, thể thao, du lịch)

-

Có cơ hội thăng tiến trong công việc
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