CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHUẨN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Việt Chuẩn là một trong những công ty tiên phong trong ngành chế tạo khuôn
mẫu chính xác tại thị trường Việt Nam. Khách hàng của công ty chủ yếu là các công ty Nhật Bản
như Honda, Yamaha, Canon, Panasonic... Với hệ thống trang thiết bị hiện đại bao gồm các
máy: CNC, EDM, Khoan, Mài, Phay…Cùng với việc áp dụng công nghệ gia công tiên tiến,
phương thức quản lý theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Chúng tôi đang từng bước xây dựng nền tảng
vững chắc và dần vươn ra tầm thế giới.
Quy mô: 40 máy CNC/ Xung/ Wire cut, 5 máy ép Nhựa
Địa chỉ công ty: Khu CN Nam Thăng Long, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG:

-

20 Nhân viên vận hành máy CNC/ Xung/ Wire Cut
05 Nhân viên kỹ thuật/ Lập trình
05 Nhân viên QC
05 Nhân viên bảo trì/ Bảo dưỡng

CHẾ ĐỘ & QUYỀN LỢỊ
1. Mức lương:
 Nhân viên chưa có kinh nghiệm được Công ty đào tạo, LCB sau thử việc: 5.000.000
VNĐ
 Nhân viên có kinh nghiệm: mức lương thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
2. Chế độ và quyền lợi chung:
-

Có cơ hội được đào tạo để nâng cao tay nghề.

-

Được hỗ trợ cơm trưa

-

Được hỗ trợ 5S: 100.000đ/ tháng

-

Thưởng chuyên cần: 300.000đ/tháng

-

Phụ cấp đi lại/ Nhà ở: 300.000đ/tháng

-

Phụ cấp thâm niên: 100.000đ/tháng/năm làm việc.

-

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

-

Tăng lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm.

-

Có chế độ đi du lịch định kỳ hàng năm

-

Được thưởng tháng lương thứ 13

-

Đối với sinh viên chưa tốt nghiệp được bố trí nghỉ khi cần liên hệ tốt nghiệp với nhà trường.

-

Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ THEO ĐƯỜNG LINK SAU:
http://bit.ly/HaUI-VIETCHUAN


Hạn đăng ký: Thứ 7 ngày 04/05/2019



Lưu ý: Ứng viên đã đăng ký là phải tham gia thi tuyển tại Công ty, cụ thể sẽ được
thông báo qua điện thoại sau!

