CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VAS TUỆ MINH

THÔNG TIN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Vị trí tuyển dụng: KỸ THUẬT VIÊN CNC
2. Số lượng cần tuyển: 02 người.
3. Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch gia công trục cán theo kế hoạch sản xuất;
- Chịu trách nhiệm về chất lượng gia công sản phẩm và các chỉ số tiêu hao
nguyên vật liệu của xưởng;
- Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và tham gia sửa chữa, tháo, lắp các thiết
bị hư hỏng của máy gia công;
- Chuẩn bị các vật tư, thiết bị dự phòng theo yêu cầu của các bộ phận và Ban
Quản Đốc Xưởng;
- Lập danh mục và theo dõi về tiêu hoa dụng cụ, vật tư gia công;
- Điều chỉnh lập trình gia công khi thay đổi, cải tiến sản phẩm theo quy trình
công nghệ của nhà máy.
- Thực hiện những công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
4. Yêu cầu công việc:
- Trình độ: Cao đẳng, Đại học;
- Chuyên môn: Cơ khí chế tạo và các ngành có liên quan;
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm;
- Kỹ năng: Tổ chức, quản lý, giám sát.
5. Quyền lợi được hưởng:
- Công ty bao cơm giữa ca;
- Chế độ phép năm;
- Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN,...) và bảo hiểm tai
nạn 24/24;
- Thưởng các ngày lễ trong năm (30/04 – 01/05, 02/09, Tết dương lịch);
- Lương tháng 13, thưởng Tết (theo tình hình sản xuất kinh doanh);
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Môi trường làm việc thân thiện;
- Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
6. Thu nhập: Từ 12 – 15 triệu
7. Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ làm việc: Lô A5, Đường D2, KCN KSB (Khu B), Xã Đất Cuốc, Huyện
Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
- Điện thoại: 0888.864.526 (P. Nhân sự) - Mail: tms.tuyendung@vassteel.vn
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