
Địa chỉ: Xuân Trạch - Xuân Canh - Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại: 0914.554.597  - Email: metallic.jsc@gmail.com

Tài khoản số: 0541000268730

Tại: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Chương Dương

STT Vị trí tuyển dụng
Số 

lượng
Yêu cầu

1 Kỹ sư cơ khí 2 người
  - Trình độ: Đại học trở lên, sử dụng tốt các phần 

mềm CAD, CAM. 

2 Công nhân kỹ thuật 12 người   - Tốt nghiệm PTTH, độ tuổi từ 18 đến 30 

 - Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ

 - Chứng minh thư, hộ khẩu ( công chứng)

 - Đơn xin việc.

 - Điện thoại liên hệ: Mr Thảo: 0914554597

CÔNG TY CỔ PHẦN METALLIC

Công ty cổ phần Metallic hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chi tiết và thiết bị cơ khí với nhiều 

máy móc hiện đại tại Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội

 - Hồ sơ xin việc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty tại địa chỉ: Đường Đản Dị - Xã Uy Nỗ - 

Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội

Hồ sơ bao gồm:

 - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6cm ( chụp không quá 6 tháng )

Quyền lợi:

 - Ký hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

 - Được tập huấn đào tạo theo yêu cầu công việc.

 - Môi trường lao động tốt, phát huy tính sáng tạo.

Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 đến 11h45, chiều từ 13h15 đến 17h30 ( từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần) và làm việc theo ca: Ca sáng từ 6h30 đến 14h30 và ca chiều từ 14h30 đến 22h30

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Do nhu cầu mở rộng sản xuất nên Công ty cần tuyển thêm nhân lực như sau

CÔNG TY CỔ PHẦN METALLIC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Giới thiệu nhà tuyển dụng:


