HR – G.A Staff
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Đồng Nai

Ngành:
Hình thức:

Nhân sự
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Đại học

Thỏa thuận
Nhân viên
25 - 35Tuổi

Thông tin công ty
Công ty POSCO VST là công ty có 100 % vốn đầu tư từ Hàn Quốc, là công ty chuyên sản xuất thép không gỉ cán nguội
đầu tiên tại Việt Nam . Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi cần tuyển dụng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có
tay nghề chuyên môn cao, đặc biệt là đối với các ngành kỹ thuật công nghiệp và cơ khí chế tạo, điện công nghiệp. Với
môi trường làm việc năng động, sáng tạo cũng với những chính sách đãi ngộ của Công ty về chế độ tiền lương, phụ cấp,
cũng như các chương trình đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước… POSCO VST mong muốn sẽ là nơi hội tụ những
nhân viên cao cấp nhằm góp phần vào sự thành công chung của công ty.

Mô Tả Công Việc
- Assist to HR Manager on set up, develop and implement Company policies, regulations.
- Manage & control security, asset in company.
- Management & control good in - out company.
- Ensure legal compliance and make stable in labor relationship.
- Instruct & training for newcomer company regulations.
- To orient & make training master plan in company.
- Conduct Performance Appraisal.
- Other jobs related HR – G.A

Kỹ năng yêu cầu
- Male
- Age: 25 - 35
- Education: Bachelor degree in related field.
- English: Fluently
- Experience: At least 03 years.
- Work in Nhon Trach 1 IZ, Nhon Trach Dist, Dong Nai province
*** Interested candidates please send your English CV via below email

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc

Kinh nghiệm

3 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

