THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Công ty Hanwha Aero Engines được thành lập ngày 07/08/2017. Có địa chỉ tại: Lô CN1-02B-4-8, Khu
công nghiệp công nghệ cao I, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Là Công ty
100% vốn nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất động cơ máy bay. Hiện tại với nhu cầu
mở rộng quy mô sản xuất, chúng tôi cần tuyển dụng số lượng lớn vị trí nhân viên sản xuất có kinh nghiệm:
 Vị trí: Nhân viên sản xuất có kinh nghiệm
 Số lượng: 100
 Yêu cầu:


Kinh nghiệm: Tốt nghiệp năm 2016 trở về trước vận hành máy CNC, MCT, cơ khí,
tiện, hàn, khoan, đo lường…



Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp, THPT (vị trí công việc sẽ
được sắp xếp khi vào làm)

 Chế độ phúc lợi:


Được nhận mức phúc lợi cao tại tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc



Cơ hội đi đào tạo tại nước ngoài



Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp

 Kế hoạch tuyển dụng (dự kiến):
 SV đăng ký tham gia thi tuyển, phỏng vấn theo đường link sau:

https://goo.gl/forms/XxznQJv5qciKCvWb2


Thời gian nhận đăng ký: từ 23/08/2017- 15/9/2017



Đối tượng: SV trình độ Cao đẳng khóa 15, CĐN K7, TCCN khóa 61 trở về trước các
chuyên ngành Chế tạo máy, Cơ điện, Cơ điện tử, Cắt gọt kim loại, Hàn, Gia công cơ
khí...



Ghi chú: SV chắc chắn tham dự thi tuyển thì đăng ký và phải thi tuyển nếu không sẽ ảnh
hưởng đến hợp tác giữa Công ty và Nhà trường



Sau khi hết hạn đăng ký, Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch thi tuyển, phỏng vấn tại
trường cụ thể đến SV qua e-mail cá nhân, Facebook: https://www.facebook.com/haui.qhdn



Mọi thắc mắc liên hệ thầy Tuấn Anh: 0989 666 078

