
 

CÔNG TY TNHH HANWHA AERO ENGINES 

Lô CN1-02B-4-8, KCN công nghệ cao I, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

 

 

TUYỂN DỤNG 

KỸ SƯ VÀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT NAM 

Chúng tôi là 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 duy nhất của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất động cơ hàng 

không. 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 và kỹ sư với thông tin như dưới đây, kính mong quý Cơ quan hỗ trợ truyền đạt thông 

tin tuyển dụng tới sinh viên của trường: 

Vị trí Học vấn Chuyên môn 

Nhân viên sản 

xuất nam 

• Tốt nghiệp Trung 

Cấp, Cao Đẳng 

(không đòi hỏi kinh 

nghiệm) 

• Tốt nghiệp THPT có 

tối thiểu 2 năm kinh 

nghiệm 

 

Tốt nghiệp chuyên ngành hoặc có hiểu 

biết, kinh nghiệm về: CNC, MCT, 

Phay, Tiện, Cơ khí, QC, X-ray, Kiểm 

tra thẩm thấu huỳnh quang… 

 

Kỹ sư lập trình 

máy CNC 

 

Tốt nghiệp Đại Học trở lên 

(không đòi hỏi kinh nghiệm) 

 

Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí hoặc 

tương tự 

Có kiến thức về lập trình máy CNC và 

các loại máy phay, tiện… 

 

Kỹ sư thiết kế quy 

trình 

 

Tốt nghiệp Đại Học trở lên 

(không đòi hỏi kinh nghiệm) 

 

Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí hoặc 

tương tự 

Có kiến thức về thiết kế quy trình, máy 

móc, uy trình sản xuất và sử dụng được 

phần mềm CAD 

 



Kỹ sư bảo trì 

 

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên 

 

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Khí hoặc 

Điện 

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bảo trì 

thiết bị sản xuất, máy tiện, máy phay… 

Kỹ sư phụ trách 

công đoạn đặc biệt 

 

Tốt nghiệp Đại Học trở lên 

 

Tốt nghiệm chuyên ngành Cơ khí vật 

liệu hoặc Kỹ thuật luyện kim 

Tổi thiểu 3 năm kinh nghiệm xử lý đoạn 

đặc biệt như: Hàn, Xử lý nhiệt, ghép nối, 

Hàn vảy… 

 

Phúc lợi cơ bản: 

 Mức lương và chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực từng cá nhân (được xác định qua 

vòng phỏng vấn) 

 Cơ hội đào tạo trực tiếp tại Hàn Quốc 

 Tối thiểu 13 tháng lương và các phần thưởng hấp dẫn 

 Lộ trình thăng tiến công việc rõ ràng 

 Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao Động 

 

 Đăng ký tham gia chương trình theo đường link sau:     http://bit.ly/2iim7Rh 

 Hạn đăng ký: Ngày 07.11.2017 

 Tham dự thi tuyển của Công ty Hanwha Aero Engines tại trường, cụ thể sẽ được thông 

báo qua e-mail cá nhân và Facebook:  https://www.facebook.com/haui.qhdn 

 Đối tượng: SV đã tốt nghiệp trình độ Đại học, Cao đẳng, CĐN, TCCN các chuyên 

ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Điện, TĐH, 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 

 

http://bit.ly/2iim7Rh

