CÔNG TY TNHH SECOTE VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH Secote Việt Nam (dưới đây gọi tắt là secote) được thành lập vào
năm 2002 tại Tô châu Tỉnh Giang Tô Trung Quốc, hiện tại công nhân viên trên 3000
người. Là công ty chuyên sản xuất và cung cấp cho khách hàng những giải pháp như tự
động hóa, tích hợp thiết kế trương trình R&D, gia công lắp ráp và vận hành đào tạo lắp
đặt tại chỗ đồng thời hỗ trợ dịch vụ trong lĩnh vực tự động hóa bao gồm robot các dây
chuyền đống gói, thiết bị đo lường, sản xuất thông minh và quy hoạch tổng thể nhà máy
thông minh v.v…
Dựa theo tình hình không ngừng phát triển của Công ty ,hình thành lên bố cục
toàn cấu hóa ,vào năm 2020 công ty cổ phần Secote lập cơ sở nước ngoài tại việt
nam ,thành lập “Công ty TNHH Secote Việt Nam”. Công ty đặt trụ sở tại lô G11 – Khu
công nghiệp quế võ 1 - Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh việc thành
lập công ty tại việt nam, sẽ giúp cho Secote tại thị trường việt nam và thế giới phát triển
nâng bước lên đến một tầm cao mới.
Công ty TNHH SECOTE việt nam là một công ty chuyên sản xuất lắp đặt các dây
chuyền sản phẩm tự động hóa, bán tự động hóa hàng đầu trong nghành công nghiệp tự
động hóa. Nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất lắp ráp vận hành công việc, chúng tôi
đang tuyển gấp các vị trí sau để đi làm sớm nhất có thể:
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Vị trí
Số lượng
Kỹ sư, Kỹ thuật viên (bảo trì và lắp ráp dây
200
chuyền tự đồng hóa)
Địa điểm làm việc:
- Tại Bắc Ninh (công ty foxcon ,công ty Goerteck)
- Tại Bắc Giang (Công ty luxshare Quang Châu ,Công ty Luxshare Vân Trung
Chế độ lương thưởng:
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thành tích KPI
- Được đánh giá và xét lương hàng năm theo quy chế của công ty
Môi trường làm việc:
- Chuyên nghiệp, thân thiện
- Làm việc: theo ca
Chế độ phúc lợi:
- Tổng lương: Hệ đại học 11.000.000 - 13.000.000, Cao đẳng: 9.000.00010.000.000. Hàng năm được đánh giá thành tích
- Được tham gia bảo hiểm ,công đoàn ,nghỉ phép năm, thưởng lễ tết, thưởng cuối
năm
- Được hỗ trợ ăn ca

-

Đào tạo sinh viên

- Đào tạo sau khi nhận chức
- Được chuyên gia đào tạo trực tiếp tham gia thực hành
- Được đào tạo nôi bộ ngoại bộ phát triển kỹ năng chuyên ngành và năng lực quản
lý
- Có cơ hội được đi đào tạo nước ngoài, có cơ hội thăng tiến trong công ty
- Môi trường làm việc an toàn sạch sẽ, thoáng mát
- Được đống bảo hiểm theo luật lao động
- Và nhiều chế độ phúc lợi khác dành cho nhân viên
5. Công việc:
- Các vị trí kỹ sư: Các công việc kỹ thuật trong phòng sản xuất, phòng bảo dưỡng
sữa chữa máy móc và thiết bị tự động hóa, lắp ráp dây chuyền chịu trách nhiệm
kiểm tra, nghiên cứu, phân tích và xử lý lỗi trên thiết bị
6. Yêu cầu chung:
- Ứng viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên nghành kỹ thuật như Điện /Điện
tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy, CGKL, Tự động hóa, điện tử viễn thông,
Ngôn ngữ Trung quốc
- có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc học viên mới tốt nghiệp
- có thể sử dụng tiếng Anh cho công việc ,ưu tiên những ứng viên biết tiếng trung
- sử dụng được MS office (excel, power point, word)
7. Tham gia Hội thảo cơ hội việc làm và tuyển dụng trực tiếp tại trường cụ thể:
+ Thời gian: 08:30 - 17:00, thứ 5 ngày 15/04/2021 (phỏng vấn cả ngày)
- 08:30 - 09:30: Hội thảo tuyển dụng
- 09:30 - 10:15 Giao lưu, chia sẻ, giả đáp giữa Secote và SV
- 10:15 - : Phỏng vấn
+ Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A3
ối tượng: Sinh viên sắp tốt nghiệp trình độ Đại học khoá 12, Cao đẳng khóa
20 và SV đã tốt nghiệp các chuyên ngành: CNKT Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy,
CGKL, Điện, Tự động hóa, Điện tử truyền thông, Truyền thông và mạng máy tính,
KT Máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Ngôn
ngữ Trung
Đăng lý tham gia theo đường link sau:
http://bit.ly/Secote-HaUI

* Hạn đăng ký: Thứ 4 ngày 14/04/2021

