THÔNG BÁO THI TUYỂN, PHỎNG VẤN VÀO
CÔNG TY HANWHA TECHWIN
Địa điểm: Tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cụ thể sẽ thông báo qua E-mail, Facebook sau)
Thời gian: 9 giờ Ngày 22/5/2017
Hanwha Techwin là doanh nghiệp chế tạo động cơ hàng không duy nhất của Hàn Quốc, Hanwha Techwin đang
mở rộng kinh doanh bộ phận động cơ hàng không dân dụng bằng nền tảng kinh nghiệm kĩ thuật gia công cơ khí
chính xác được tích lũy trong ngành công nghiệp trang thiết bị động cơ quân sự.
Kinh doanh bộ phận động cơ của Hanwha Techwin đang sản xuất, cung cấp, phát triển bộ phận động cơ máy
bay dân sự và quân sự cho các nhà chế tạo động cơ chính trên thế giới. Đặc biệt cung cấp bộ phận linh kiện
động cơ cho 3 đối tác lớn hàng đầu thế giới đó là Roll-Royce của Anh, GE, Pratt & Whitney của Mỹ.
Hanwha Techwin kế hoạch thành lập nhà máy sản xuất động cơ hàng không mũi nhọn tại khu công nghệ cao
Hòa Lạc(Hoa Lac Hi_tech Park) Hà Nội vào năm 2018 nhằm tăng năng lực cạnh tranh ngành kinh doanh động
cơ hàng không. Chúng tôi đang tuyển dụng những ứng viên ưu tú để phát triển công nghiệp động cơ hàng không
tương lai tại Việt Nam.
Hanwha Techwin đang bước ra phát triển bằng lĩnh vực gia công cơ khí bộ phận động cơ với kĩ thuật tiêu chuẩn
cao nhất, đây là nơi các ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tốt nhất, phát huy khả năng
sáng tạo của bản thân.
Hanwha Techwin đang chờ những ứng viên có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc nhằm xây
dựng đội ngũ kĩ sư tài năng trở thành các chuyên gia kĩ thuật cấp cao cho Hanwha Techwin
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Đ i với các ứng viên trúng tuyển:

- Được đào tạo tại Hàn Quốc – Công ty Hanwha Techwin.
- Được tiếp cận công nghệ, kĩ thuật hiện đại trên thế giới.
- Được hưởng mức lương hấp dẫn, các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định Luật lao động Việt Nam.
• Nội dung tuyển dụng
Lĩnh vực tuyển dụng

Kỹ s bảo đảm chất l

Nội dung
• Yêu cầu:
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
- Thành thạo tin học văn phòng(Excel, Word..)
ng
• ng vi c đảm nh n
- ảo đảm và đành giá chất lưởng sản phẩm động cơ hàng không
- Phân tích và cải thiện khuyết điểm của bộ phận động cơ hàng không

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và điều hành hệ thống bảo đảm chất lượng
• Yêu cầu:
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
- Thành thạo tin học văn phòng(Excel, Word..)
• ng vi c đảm nh n
- Thiết kế công đoạn sản xuất, chế tạo bộ phần chủ yếu của động cơ hàng
không
N m r công đoạn cần thiết và hiểu bản vẽ thiêt kế
Xác định tình huống yêu cầu cho t ng công đoạn(ch số, sai số...)
- Kiểm tra, viết báo cáo cho t ng công đoạn(s dụng CATIA)
- Kiể m tra lại các công đoạn sao cho ph hợp khi phát sinh thay đ i thiết kế
của sản phẩm.

Kỹ s kĩ thu t sản xuất

□ Lịch tuyển dụng:
- SV đăng ký theo đ ờng link sau:

https://goo.gl/forms/m9stZAxgH4Ii7OTk2

- SV chắc chắn tham gia thi tuyển thì nộp CV tiếng Anh cho thầy qua E-mail: tuananh2204@gmail.com
Chủ đề Email : 『Đơn xin vi c – Tên Tr ờng) Họ Tên』
- Thời gian tiếp nh n hồ sơ: ế
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- ác ứng viên đến ngày tham gia phỏng vấn cần mang theo những giấy tờ sau:
① Chứng minh thư nhân dân(bản sao công chứng)
② Giấy khai sinh(bản sao công chứng)
③ Bằng tốt nghiệp, bảng điểm(bản sao công chứng)
※ Đối với sinh viên s p ra trường: giấy chứng nhận đang học tại trường và điểm trung bình các kì đã hoàn
thành(bản sao công chứng)
④ Chứng ch ngoại ngữ(nếu có): TOEIC, TOPIK
- Dự kiến vào làm vi c tại c ng ty: vào tháng 7
□ Mọi thắc mắc liên h thầy Tuấn Anh: 0989 666 078

