CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM
Số 43-D3, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: 04.3525.1113/14/15 Fax: 04. 3525.1112

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty HTMP Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo cơ khí chính xác và các sản phẩm nhựa, quy
mô nhân sự hơn 500 người, chuyên Chế tạo khuôn mẫu, gia công cơ khí, đúc các sản phẩm nhựa, xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty
kinh doanh .
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- Sức khỏe tốt, có thể làm ca và làm ngoài giờ.

- Vận hành các máy gia công cơ khí tương ứng - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ
các vị trí tuyển dụng.
khí, chế tạo máy.
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- Tập hợp các chi tiết, tháo/lắp hoàn thiện bộ - Có tinh thần trách nhiệm với công việc, chịu
khuôn, bảo dưỡng/sửa chữa khuôn.

được áp lực. Ưu tiên ứng viên đã có kinh

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

nghiệm.
- Biết đọc bản vẽ cơ khí, biết sử dụng AutoCad
(với các vị trí vận hành máy).

- Kỹ thuật khuôn ép nhựa, lên khuôn, nhập dữ - Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ
liệu
thuật (Cơ khí, điện, cơ điện tử….)
- Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao,
(Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng có khả năng làm ca/kip (12h)
vấn)
- Khoảng cách tới công ty ≤ 15km
- Thực hiện công việc kiểm tra chất lượng các - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Cơ
công đoạn quy trình, quy định của công ty.
khí chế tạo máy.
- Kết hợp với bộ phận Sản xuất xử lý dứt điểm các - Có kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm
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lỗi không phù hợp.

và đo đạc thiết bị.

- Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo
lường, đọc và phần tích kết quả đo.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong
các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn
kiểm tra.
- Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các
công đoạn. Thực hiện các yêu cầu công việc khác,
theo sự điều động của cấp trên.

- Biết sử dụng phần mềm 3D – CAD CAM,
thành thạo máy tính và phần mềm Microsoft
Office, đọc hiểu tiếng Anh.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí
tương tự tại các công ty trong ngành cơ khí, chế
tạo.

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch (mục tiêu &
nhiệm vụ) tháng, năm cho bộ phận, tổng hợp báo
cáo công việc phòng KD-XNK.
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Thương mại
quốc tế, kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh,
marketing, kế toán…
- Thành thạo tiếng anh (Ưu tiên biết tiếng Nhật

tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu
của BGĐ.
- Duy trì mối quan hệ với NCC, tìm kiếm NCC mới
- Tổ chức thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ liên
quan đến XNK của toàn công ty (Bao gồm: sản
xuất xuất khẩu, gia công, lập quyết toàn theo yêu
cầu của cơ quan Hải quan).
- Thường xuyên cập nhật các thông tin mới về
chính sách xuất nhập khẩu và chủ động thay đổi
cách tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu.
- Giám sát và theo dõi quá trình xuất nhập khẩu
hàng hóa của công ty, giải quyết các vấn đề khác
liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

or tiếng Hàn)
- Thành thạo phần mềm hải quan Ecus, hiểu
biết về tra cứu mã HS trong khai báo hải quan.
- Có kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, phân tích
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương
đương

- Tham mưu BGĐ về chính sách thuế và điều kiện
xuất nhập khẩu mới.
- Đề xuất các biện pháp thực hiện mục tiêu hoặc
giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

1. Đơn xin việc;

- Trợ cấp đi lại

2. Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan chức năng.

- Thưởng hàng năm (30/04-1/05; 02/09;01/01; Tết Âm lịch).

3. Giấy khám sức khỏe còn thời hạn tối thiểu 6 tháng.

- Tăng lương hàng năm theo tình hình sản xuất kinh doanh của
4. Bản sao công chứng: Bằng cấp chuyên môn, bảng điểm bằng
Công ty, Các chế độ phúc lợi, chế độ thưởng khác theo quy định
cấp khác (nếu có).
của Công ty.
5. Chứng minh nhân dân, Bản sao Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu,
- Hàng năm công ty tổ chức cho CB – CNV đi tham quan, du lịch,
02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên và ngày/tháng/năm sinh phía sau).
nghỉ mát (100% công ty đài thọ)
1. – Công ty trợ cấp suất ăn tại công ty (22.000đ)
- Gửi hồ sơ trực tiếp tại: Phòng bảo vệ Công ty tất cả các ngày trong
tuần khi tuyển đủ chỉ tiêu.
- Hoặc có thể gửi CV theo địa chỉ mail sau:
“iso5s_htmp@htmp.com.vn” hoặc chuyển phát nhanh qua đường

- Chế độ xe đưa/đón nội Thành Hà Nội.
2. - Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc/học việc.
- Cơ hội đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng.

bưu điện theo địa chỉ: “Công ty TNHH Cơ khí HTMP Việt Nam
Lô 43D3 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội”
- Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 04.3525.1112 hoặc
098.99.33.969 – Ms Thủy để được giải đáp và hỗ trợ
(trong giờ hành chính)

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017.
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM

