Trưởng Nhóm Chế Tạo
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Đồng Nai

Ngành:
Hình thức:

Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Trung cấp
Có xe đưa đón đối với cá nhân ở thành phố
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận
Trưởng nhóm / Giám sát
28 - 35Tuổi

Thông tin công ty
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SANSEI VIỆT NAM là công ty 100% vốn của Nhật Bản, trụ sở chính tại Tokyo, chuyên
sản xuất các linh kiện cơ khí dùng cho máy móc, công cụ bơm thủy lực (không bao gồm công đoạn xi mạ). Hiện nay
chúng tôi có nhu cầu cần tuyển vị trí dưới đây:
日系100％出資のSANSEI INDUSTRY VIETNAM CO., LTD.（流体制御機器の金属部品加工、組立／本社： 東京）が、下記の通り、求人を募集します。

Mô Tả Công Việc
** Mọi chi tiết sẽ trao đổi trong khi phỏng vấn.

Kỹ năng yêu cầu
- Nam từ 27 ~ 32 tuổi.
- Có kinh nghiệm quản lý nhóm làm việc.
- Hiểu biết về các dụng cụ đo và máy móc cơ khí.
- Ưu tiên có trình độ Nhật ngữ.
- Có kinh nghiệm về gia công cơ khí ,kinh nghiệm vận hành máy tiện CNC.
- Lương và nội dung công việc sẽ được phổ biến rõ khi phỏng vấn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hồ sơ xin việc:
- Hồ sơ nộp tại Phòng bảo vệ Công ty TNHH công nghiệp Sansei Việt Nam, hoặc theo địa chỉ mail
bich_phuong@sansei-ind-vn.com (Ms. Phượng – Phòng tổng vụ).
- Vui lòng cho biết số điện thoại có thể liên lạc nhanh nhất.
- Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2012.
* Lưu ý: Chỉ phỏng vấn đối với những hồ sơ đạt yêu cầu.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc

Từ 8h ~ 17h thứ Hai đến thứ Bảy (Một tháng nghỉ 2 ngày thứ Bảy).

Kinh nghiệm

3 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ

Thứ 7 và chủ nhật ( Mỗi tháng nghỉ 2 ngày thứ 7)

Phúc lợi

- Bữa ăn giữa ca sẽ do Đầu bếp công ty chuẩn bị. - Được công ty mua bảo hiểm tai nạn lao động. Mức đóng bảo hiểm XH-YT-TN là mức lương căn bản và phụ cấp. - Một năm được đi du lịch 1 lần. - Có
xe đưa rước đối với các cá nhân ở HCM. - Các điều kiện lao động và phúc lợi khác sẽ dựa theo Nội qui
công ty và các bộ luật của nước Việt Nam.

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.

