
Vị trí Quyền lợi

* Sinh viên thực tập, Số lượng 03

Thời gian làm việc

* Ít nhất 100h/tháng (tương đương với làm 1/2 ngày)

* Lịch làm việc linh động theo thời gian đăng ký.

Mô tả công việc

* Vận hành máy CNC/ phay cơ, mài phẳng/cắt dây đồng, xung điện

* Đo đạc, kiểm tra các chi tiết sau gia công

* Hỗ trợ các công việc trong xưởng

* Thực hiện 5S và các yêu cầu khác của cấp trên

Yêu cầu công việc Cơ hội trong tương lai

* Sinh viên năm cuối chuyên ngành cơ khí

* Đọc hiểu bản vẽ 2D

* Trung thực, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ, ham học hỏi

* Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

* Ưu tiên ứng viên ở gần và có nhu cầu gắn bó lâu dài

Xem thêm về thông tin liên hệ ở trang sau------------------->>>>

Tùy vào năng lực của các bạn, công ty đang tìm kiếm các nguồn để đào tạo lập trình, thiết 

kế (bắt buộc phải qua đứng máy tại nhà xưởng), các tổ trưởng, quản lý trong xưởng…

Công ty TNHH FINE MOLD Việt Nam chuyên thiết kế, gia công KHUÔN MẪU (nhôm, nhựa), gia công CNC, EDM, WC….  Hiện nay với nhu cầu mở rộng sản 

xuất, chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm các ứng viên tiềm năng để đào tạo các vị trí chủ chốt trong công ty. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Fine Mold 

sẽ là môi trường tốt để các bạn có thể học tập, trau dồi các kỹ năng đồng thời cũng là cơ hội nghề nghiệp tốt trong tương lai.

1 tháng đầu
• Thử việc không lương

Tháng 2-4
• Hỗ trợ học việc 500.000đ/tháng + ăn trưa

Từ tháng 5 
trở đi

• Điều chỉnh trợ cấp theo năng lực

Sau khi ra 
trường

• Nhân viên chính thức nếu phù hợp



Hồ sơ xin gửi về nhà máy hoặc email anhntv@finemold.com.vn  

Điện thoại: 0169 791 3238 Ms Vân Anh

CÔNG TY TNHH FINE MOLD VIỆT NAM
Nhà máy: Thôn La Thạch - xã Phương Đình - TP. Hà Nội

Factory:  La Thach group - Phuong Dinh commune - Dist.,- Ha Noi City - Vietnam 

(Search trên googlemap từ khóa" Fine Mold VN ")


