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CẦN TUYỂN
1 Vị trí công việc : Nhân viên vận hành máy CNC

2. Số lượng : 05 người
3. Mức lương : 6 triệu – 10 triệu
4. Công việc :
- Vận hành và lập trình máy CNC, tiện CNC
- Cài đặt máy, gia công chi tiết theo yêu cầu bản vẽ.
- Chịu trách nhiệm quản lý máy móc mình vận hành.
5. Yêu cầu:
- Nam, từ 20 tuổi trở lên, sức khỏe tốt ưu tiên người có kinh nghiệm đứng máy tiện CNC
- Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí.
- Đọc và hiểu bản vẽ cơ khí
- Thật thà, cẩn thận trong công việc. Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
6. Quyền lợi :
- Mức lương từ 6 triệu – 10 triệu tùy trình độ và năng lực.
- Cơ hội thăng tiến cho nhân sự có tâm huyết và gắn bó lâu dài với công ty.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi liên quan đến người lao động theo luật hiện hành.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi dành cho công nhân: phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp
thâm niên, du lịch, nghỉ mát….
7. Tham gia phỏng vấn trực tiếp tại trường cụ thể:
+ Thời gian: 08:45, thứ 5 ngày 21/06/2018
+ Địa điểm: Phòng 617 nhà A7
* Công ty phỏng vấn trực tiếp, SV chuẩn bị CV tiếng Việt và bảng điểm (không cần dấu đỏ), bằng tốt
nghiệp (nếu đã tốt nghiệp), ăn mặc lịch sự gọn gàng.


Đăng ký tham gia phỏng vấn tại trường theo đường link sau:

http://bit.ly/2lcKhyJ


Hạn đăng ký: Hết thứ 4 ngày 20/06/2018

