
Số TT Doanh nghiệp
CÔNG VIỆC 

(ngành nghề)

SỐ 

LƢỢNG
YÊU CẦU Mức lƣơng

1 USG Boral VN
Nhân viên vận 

hành máy
10

- Nam, tuổi từ 22-45, có sức khỏe.

- Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng

về cơ khí, công việc vận hành dây

truyền sản xuất thạch cao.

- Làm việc theo ca, chi tiết sẽ trao đổi

cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Thỏa thuận

2
Nhân viên lái xe 

nâng
2

- Nam, tuổi từ 22-45, có sức khỏe.

- Có bằng lái xe nâng, công việc lái

xe cho kho, sản xuất và bộ phận chất

lượng.

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể hơn khi

phỏng vấn.

5- 6 triệu

3
Kỹ thuật viên bảo 

trì
2

- Nam, tuổi từ 22-45, có sức khỏe,

kinh nghiệm từ 2-3 năm về bảo trì.

- Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng

về cơ khí, công việc giám sát, bảo trì

dây chuyền sản xuất tấm thạch cao,

báo cáo, xử lý kịp thời nếu có sự cố.

- Làm việc theo ca, chi tiết sẽ trao đổi

cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Thỏa thuận

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG TẠI KCN HIỆP PHƢỚC

tháng 8/2018



4
CN Công ty Dầu 

thực vật Cái Lân
THỢ HÀN 2

 -Nam, tuổi từ 22-45, có sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp, Sơ cấp, trung cấp, cao 

đẳng hàn (ưu tiên hàn TIG).

Thỏa thuận

5 Bảo trì cơ khí 2

-Nam, tuổi từ 22-45, có sức khỏe.

- Có chứng chỉ nghề cơ khí.

- Chịu khó trong công việc, chi tiết sẽ 

trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Thỏa thuận

6
Nhân viên vận 

hành máy
20

- Nam, tuổi từ 22- 45

- Có kinh nghiệm vận hành máy.

- Tốt nghiệp trung cấp- cao đẳng

điện.

- Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh

nhẹn.

Thỏa thuận

7
Công ty TNHH 

Dary Food

Lao động phổ 

thông
300

- Nam, tuổi từ 18 đến 35, có sức 

khỏe.

- Đã làm qua chế biến thủy sản, có 

sức khỏe.

5- 6 triệu



8
Công ty TNHH 

TBGD Hồng Anh

Lao động phổ 

thông
KGH

 -Nam từ 22 đến 40, có sức khỏe.

- Trình độ trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm trong ngành gỗ, biết

mộc và sơn PU, biết cách sắp xếp

công việc.

- Mọi chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi

phỏng vấn.

Thỏa thuận

9
Nhân viên kinh 

doanh
1

- Nam, độ tuổi từ 20 đến 40

- Trình độ CĐ-ĐH các ngành liên

quan đến công việc.

- Năng nổ, trung thực, hòa đồng có

trách nhiệm. 

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng

vấn.

Thỏa thuận

10
Công ty CP SX XD 

Hƣng Long Phƣớc

Nhân viên kế toán 

tiền lương
1

- Giới tính: Nam/nữ

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Tài chính kế toán, hành chính nhân 

sự.

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị 

trí tương đương

Thỏa thuận

11 Nhân viên IT 1

- Giới tính: nam

- Tốt nghiệp Cao đẳng chở lên 

chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương 

đương.

Thỏa thuận



12
Nhân viên hành 

chính nhân sự
1

- Giới tính: Nam/nữ

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

hành chính nhân sự, quản trị nhân sự, 

văn thư lưu trữ….

- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương 

đương.

Thỏa thuận

13
Nhân viên kế toán 

thanh toán
1

- Giới tính: Nam/nữ

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Tài chính kế toán.

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị 

trí tương đương.

Thỏa thuận

14
Nhân viên kế toán 

vật tư
1

- Giới tính: Nam/nữ

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Tài chính kế toán.

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị 

trí tương đương.

Thỏa thuận

15

Nhân viên kỹ 

thuật giám sát 

công trình

3

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

kỹ sư dân dụng và công nghiệp.

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị 

trí tương đương.

Thỏa thuận



16
Nhân viên bảo trì 

cơ khí
1

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp trung cấp nghề chuyên 

ngành cơ khí lắp ráp.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 

sửa chữa cơ khí (không cần bằng cấp)

Thỏa thuận

17
Nhân viên bảo trì 

điện
1

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp trung cấp chở lên chuyên 

ngành điện - điện tử, điện công 

nghiệp, điện - tự động hóa.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 

làm trong môi trường sản xuất nhà 

máy.

Thỏa thuận

18
Nhân viên kinh 

doanh
1

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

kỹ sư xây dựng, kỹ sư vật liệu xây 

dựng.

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị 

trí tương đương.

Thỏa thuận

19 Nhân viên lái cẩu 1

- Giới tính: Nam tuổi từ 23-35

- Có chứng chỉ vận hành cẩu trục.

- Làm việc theo ca

Thỏa thuận



20
Lao động phổ 

thông
8

- Giới tính: Nam tuổi từ18-40

- Làm việc theo ca và khu vực sản 

xuất.

Thu nhập từ 6-8 

triệu/tháng

21 Công ty Meizan
Nhân viên vận 

hành máy
10

Nam, độ tuổi từ 22-45, tốt nghiệp

trung cấp, cao đẳng nghề chuyên

ngành điện công nghiệp, cơ khí, chế

tạo máy.

Thỏa thuận

22
Nhân viên bảo trì 

cơ khí
2

- Nam, tuổi từ 22-45, có chứng chỉ

nghề cơ khí, tốt nghiệp Trung cấp/

Cao đẳng các ngành nghề thợ hàn

Thỏa thuận

23
Nhân viên bảo trì 

điện
2

- Nam, tuổi từ 22-45, tốt nghiệp trung

cấp, cao đẳng ngành điện, điện công

nghiệp.

Thỏa thuận



24
Công ty TNHH KT 

LK Thiên Hòa
Thợ cơ khí, hàn 4

Tốt nghiệp TC-CĐ hoặc bậc 4/7 trở

lên. 

Có tay nghề hàn, kỹ nghệ sắt thành

thạo, đọc hiểu bản vẽ chế tạo.

Biết sử dụng máy tiện hoặc phay, gia

công cơ khí cầm tay. 

Chấp nhận tăng ca, đi công tác trong

và ngoài nước.

Thỏa thuận

25 Thợ sơn 2

 -Trình độ THCS.

- Chăm chỉ, biết sơn, chịu khó trong

công việc.

Thỏa thuận

26
Lao động phổ 

thông
2

 -Tốt nghiệp THCS - THPT. 

- Kỹ năng xử lý công việc & tình

huống theo thực tế. 

- Chấp nhận tăng ca, đi công tác trong

và ngoài nước.

Thỏa thuận



27 Thợ tiện, phay 20

-Tốt nghiệp TC-CĐ hoặc bậc 4/7 trở

lên. 

- Khả Năng đọc hiểu bản vẽ chế tạo,

ưu tiên biết hàn điện & sơn.

- Chấp nhận tăng ca, đi công tác trong

và ngoài nước.

Thỏa thuận

28 Kỹ sư cơ khí 5

- Trình độ ĐH, sức khỏe, ưu tiên có

kinh nghiệm, đi công tác trong và

ngoài nước, công việc sẽ trao đổi cụ

thể khi phỏng vấn.

Thỏa thuận

29
Công ty TNHH 

MTV Phổ Đình

Lao động phổ 

thông
KGH

 - Nam từ 18 đến 30 có sức khỏe.

- Trình độ 9/12, có trách nhiệm trong

công việc.
Thỏa thuận

30
Nhân viên giao 

hàng
4

 -Nam tuổi từ 18 đến 30, có sức khỏe.

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng

vấn.
Thỏa thuận



31

Công ty CP Dầu 

nhớt hóa chất 

Vilube

Công nhân sản 

xuất
15

-Nam, độ tuổi từ 22-45, có sức khỏe.

-Có kinh nghiệm trong môi trường

sản xuất, thời gian làm việc giờ hành

chánh hoặc tăng ca.

5 - 6 triệu

32
Nhân viên giao 

hàng
15

-Nam, độ tuổi từ 22-45.

-Có trách nhiệm trong công việc, có

sức khỏe.

-Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng

vấn.

5 - 6 triệu

33
Công ty CP Sơn 

Bạch Tuyết

Lao động phổ 

thông
15

 -Độ tuổi từ 18 đến 45, có sức khỏe.

- Chịu khó trong công việc, ưu tiên

nếu biết sơ về cơ khí.

- Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi

phỏng vấn.

Thỏa thuận

34
Công ty CP Dƣợc 

Phẩm An Thiên

Chuyên viên 

phòng hành chánh 

nhân sự

1

Yêu cầu: Nam độ tuổi 25-40, có sức

khỏe.

Mô tả công việc: chấm công tính

lương, soạn thảo công văn, thông báo, 

tờ trình, biên bản,... chi tiết trao đổi

khi phỏng vấn.

Thỏa thuận



35
Công nhân sản 

xuất
20

 -Nam độ tuổi:  22-40.

-Tốt nghiệp trung cấp dược trở lên,

ưu tiên có kinh nghiệm làm tại xưởng

sản xuất dược, sức khỏe, trung thực.

Thỏa thuận

36
Nhân viênVận 

hành máy
10

 -Nam, độ tuổi từ 22-45.

-Tốt nghiệp TC điện tử, điện công

nghiệp, sức khỏe.

-Mọi chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi

phỏng vấn.

Thỏa thuận

37
Lao động phổ 

thông
10

 -Độ tuổi từ 18 đến 25. 

- Làm giờ hành chánh hoặc tăng ca

công việc đóng gói.

- Trình độ cấp 2 trở lên. 

- Mọi chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi

phỏng vấn.

Thỏa thuận

38 Nhân viên cơ điện 4

Nam, tốt nghiệp Đại học ngành điện,

điện lạnh, có ít nhất một năm kinh

nghiệm.

Thỏa thuận



39
Nhân viên phòng 

nghiên cứu
1

Tốt nghiệp Đại học Y Dược, ưu tiên

Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.
Thỏa thuận

40
Công ty CP CK XL 

276

Công nhân hàn cơ 

khí
20

 -Nam, tuổi từ 18 đến 30.

-Chấp nhận đi công tác ở các tỉnh biết

hàn, sức khỏe.

Thỏa thuận

41
Kỹ sư cơ khí chế 

tạo máy
10

 -Tuổi dưới 30, có sức khỏe

' -Có thể đi công tác ở các tỉnh.

-Mọi chi tiết cụ thể sẽ trao đổi qua

phỏng vấn

Thỏa thuận

42
Kỹ sư an toàn lao 

động 
2

-Tuổi dưới 30, trình độ ĐH, đi công

tác ở các tỉnh.

- Mọi chi tiết cụ thể sẽ trao đổi qua

phỏng vấn.

Thỏa thuận



43

Công ty TNHH 

Hƣơng liệu và 

Nguyên liệu thực 

phẩm Hoàng Anh

Công nhân sản 

xuất
3

-Trình độ 9/12, sức khỏe, chịu khó

trong công việc.

-Mọi chi tiết cụ thể sẽ trao đổi khi

phỏng vấn.

Thỏa thuận

44 Nhân viên Cơ khí 2

Có bằng trung cấp, chứng chỉ nghề ,

có kinh nghiệm, chịu khó học hỏi

trong công việc

45 Nhân viên Điện 2

Có bằng trung cấp, chứng chỉ nghề ,

có kinh nghiệm, chịu khó học hỏi

trong công việc

46

Công ty TNHH 

Tân Thanh 

Container

Nhân viên bảo trì 

điện  
2

Nam, độ tuổi 22-45, Tốt nghiệp TC-

CĐ, có 1 năm kinh nghiệm, sức khỏe

tốt, mọi chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi

phỏng vấn.

Thỏa thuận



47 Công nhân cơ khí 5 Tốt nghiệp 12/12, có sức khỏe tốt Thỏa thuận

48
Nhân viên nhập 

liệu
2

49
Khu kỹ nghệ Việt 

Nhật

Lao động phổ 

thông  
KGH

Nam/Nữ độ tuổi 22 – 45, Sức khỏe,

không cần trình độ, chịu trách nhiệm

trong công việc, làm việc hành chánh. 

Thỏa thuận

50
Công ty CP ô tô 

GMG
Thợ mộc 2

 - Nhận bảng vẽ, ra list gổ, lắp ráp các 

chi tiết.

-  Chăm chỉ, cẩn thận.

- Biết đọc bảng vẽ.

- Có kinh nghiệm 1 năm

10 triệu – 15 triệu



51 Thợ điện ô tô 2

 - Biết đọc bảng vẽ hệ thống điện nội 

thất xe (chiếu sáng, nghe nhìn).

- Triển khai lắp đặt, đấu nối hệ thống 

điện nội thất xe: chiếu sáng, nghe 

nhìn.

- Đề xuất sáng tạo nếu có.

- Tốt nghiệp : trung cấp trở lên 

chuyên nghành điện ô tô, điện công 

nghiệp.

- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực 

liên quan về điện, nếu từng làm cho ô 

tô, tàu là một lợi thế

8 triệu đến 13

triệu

52
Lao động phổ 

thông
10

 - Tuyển dụng vào nhiều vị trí

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Có sức 

khỏe tốt.

- Biết sử dụng các công cụ làm việc 

như: máy mài, sung pin, máy khoan, 

máy cưa , óc vít các loại là một lợi 

thế.

Từ 6 triệu 500

đến 9 triệu

53 Thợ Sơn 2

Có kinh nghiệm về sơn, am hiểu chất 

liệu ván gỗ công nghiệp, ưu tiên biết 

sử dụng súng sơn, pha màu và nhiệt 

tình, siêng năng và có tinh thần trách 

nhiệm

8- 13 Tr

54 Thợ cơ khí 2

 - Lắp ráp các chi tiết ghế của xe ô tô.

- Kinh nghiệm 1 năm.

- Biết hàn CO2.

- Biết đọc bảng vẽ kỹ thuật

8 triệu đến 13

triệu



55
Công ty CP Thực 

phẩm Cầu Tre

Công nhân sản 

xuất
300

Nam/ Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, đảm

bảo sức khỏe làm việc, không mắc

bệnh ngoài da.

Trình độ văn hóa: từ lớp 06 trở lên, 

- Mức lương

5.000.000 đ-

9.000.000 d +

phụ cấp/tháng

Thưởng Lễ, Tết,

Lương tháng

13…

+ Được ký

HĐLĐ chính

thức, hưởng đầy

đủ các chế độ

BHXH, BHYT,

BHTN, bảo hiểm

tai nạn 24/24 và

chế độ phúc lợi 

56
Công ty CP CN 

Vĩnh Tƣờng

Công nhân Vận 

hành máy 
4

Nam, tuổi từ 20 – 30, Tốt nghiệp cấp

3 trở lên, khỏe mạnh, chấp nhận đi ca.

Thực hiện đóng gói, sắp xếp sản

phẩm, vận hành máy cán, máy dập.

Chỉnh máy móc, thay quy cách sản

phẩm

Thỏa thuận

57
Chuyên viên tự 

động hóa
1

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tự

động hóa, cơ điện tử.

Đã có kinh nghiệm ít nhất 01 năm

Thỏa thuận

58 Nhân viên bảo trì 1

Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng ngành

Cơ khí chế tạo, cơ điện tử, bảo dưỡng

công nghiệp. Đã có ít nhất kinh

nghiệm 1 năm



59 Tổ trưởng QC 1

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành cơ

khí, Quản lý công nghiệp, Vật

liệu…Đã có kinh nghiệm ít nhất 2

năm vị trí tổ trưởng

Thỏa thuận

59
Công ty Cp TM Vit 

Viet
Nhân viên kế toán 1

-Độ tuổi từ 22 đến 45, có Sức khỏe, 

tốt nghiệp trung cấp trở lên, có trách 

nhiệm, chịu áp lực, chi tiết sẽ trao đổi 

cụ thể hơn khi phỏng vấn. 

Thỏa thuận

60
Công ty CP BV TV 

Sài Gòn
Tài xế xe tải 1

-        22-40 Nam  - Sức khỏe, sẽ trao 

đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Thỏa thuận 

61
Công ty TNHH 

Tân Phúc Hồng

Công nhân đóng 

gói
5

Trên 18 tuổi, Nam / Nữ , Siêng năng, 

trung thực , nhanh nhẹn.

Thời gian làm việc : 8 giờ/ ngày ( từ 

8h00 – 12h00, 13h00 – 17h00, nghỉ 

giữa ca từ 12h00 – 13h00, bao cơm 

trưa )

Nữ : 4.200.000 đ

– 4.500.000đ,

Nam : 4.500.000

đ – 5.000.000 đ



62 Nhân viên tạp vụ 3

 -  Tuổi từ 30 -40 tuổi, Nữ , Siêng 

năng, trung thực.

Thời gian làm việc : 8 giờ/ ngày ( từ 

8h00 – 12h00, 13h00 – 17h00, nghỉ 

giữa ca từ 12h00 – 13h00, bao cơm 

trưa )

4.500.000 đ –

5.000.000 đ

63
Nhân viên giao 

nhận
3

 -  Nam , trên 18 tuổi.

-  Chịu khó , siêng năng, trung thực .

- Có xe máy, biết nhiều đường.

- Thời gian làm việc : 8 giờ/ ngày ( từ 

8h00 – 12h00, 13h00 – 17h00, nghỉ 

giữa ca từ 12h00 – 13h00, bao cơm 

trưa )

4.500.000 đ –

5.000.000 đ +

Phụ cấp xăng +

cơm

64
Công nhân sản 

xuất
15

-   Trình độ 9/12, nam từ 18 đến 45,

có sức khỏe.

-Làm việc theo ca, mỗi tuần xoay ca

1 lần.

Thỏa thuận

65
Công ty TNHH TM 

Quốc tế Valency

Lao động phổ 

thông
8

-Nam, Độ tuổi từ 18 đến 40, có sức

khỏe.

- Không cần trình độ, nhiệt tình, trung

thực, chịu khó, mọi chi tiết sẽ trao đổi

cụ thể khi phỏng vấn.

Thỏa thuận



NHÂN VIÊN 

SALE-

MARKETING:

Lập kế hoạch, quản lý và điều phối

hoạt động Marketing

Marketing tổng hợp.

Theo dõi chứng từ, công nợ của hợp

đồng để bàn giao cho phòng kế toán.

Theo dõi hàng hóa và chứng từ

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi

phỏng vấn

Yêu cầu:

' - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Marketing

- Tiếng anh giao tiếp

- Nhanh nhẹn, chịu khó

- Có khả năng làm việc độc lập

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm

NHÂN VIÊN 

KCS

Mô tả cv:

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm lĩnh

vực nông sản

- Làm báo cáo theo chất lượng sản

phẩm

- Làm tem nhản cho hàng xuất.

- Làm hồ sơ theo các chứng chỉ

HACCP, BRC, HALAL...

- Những công việc khác được trao đổi

khi phỏng vấn

Yêu cầu cv:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

thực phẩm

- Nhanh nhẹn, chịu khó

- Ưu tiên biết tiếng anh

NHÂN VIÊN KẾ 

TOÁN:

Mô tả CV:

Manage all receipt/ payment

vouchers and documents; check and

confirm vouchers; collect vouchers,

invoices

Work with bank on both cash and

bank transfer

Follow and check inventory

periodically

Follow accounts and recovery of

arrears

Yêu cầu CV:

4. NHÂN VIÊN 

XNK:

Mô tả CV:

- Thực hiện và xử lý các công việc

liên quan đến chứng từ hàng xuất,

chứng từ hàng nhập 

- Theo dỏi hàng hóa và báo cáo theo

định kỳ

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm

khi phỏng vấn

Yêu cầu CV:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

xuất nhập khẩu

- Tiếng anh giao tiếp

- Nhanh nhẹn, chịu khó

- Có khả năng làm việc độc lập



66
Công ty TNHH 

Bánh Vàng

Nhân viên làm 

bánh, tạp vụ
KGH

Yêu cầu: Chăm chỉ, nhanh nhẹn,

sức khỏe tốt…

Công Việc: Được đào tạo tham gia

quá trình sản xuất bánh các loại (làm

bánh, đóng gói, dán nhãn, bao bì, ra

bánh, xuất, kiểm bánh...).

Thời gian làm việc: 8:00 –

17:00 (có thể làm việc theo ca)

Mức lương: từ

4.3 - 7 triệu (tùy

theo năng lực,

chưa tính tăng ca)

Công ty bao ăn

trưa, Ký

HĐLĐ,BHXH,B

HYT,BHTN đầy

đủ theo luật lao

động

67 Thủ kho 1

Thành thạo excel, cẩn thận, có trách 

nhiệm, ưu tiên có kinh nghiệm.

 Thời gian làm việc:   8:00 – 17:00 

(có thể làm việc theo ca)

Mức lương: từ

5.5 - 8 triệu (tùy

theo năng lực )

Công ty bao ăn

trưa, Ký

HĐLĐ,BHXH,B

HYT,BHTN đầy

đủ theo luật lao

động.

68 Phụ kho: 2

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt

Công Việc: Quản lý kho hàng nguyên 

vật liệu làm bánh, báo cáo tồn kho, 

đặt hàng, kiểm hàng…trao đổi thêm 

khi phỏng vấn.

 Thời gian làm việc:   8:00 – 17:00 

(có thể làm việc theo ca)

Mức lương: từ

5.5 - 8 triệu (tùy

theo năng lực)

Công ty bao ăn

trưa, Ký

HĐLĐ,BHXH,B

HYT,BHTN đầy

đủ theo luật lao

động.

69
Công ty TNHH 

Panoval Asia

Công nhân (nam) 

sản xuất và vận 

hành xe nâng:

6

- Tuổi từ 22 đến 23,  Có bằng trung 

cấp kỹ thuật cơ điện.

- Cao từ 1.65 m trở lên, có sức khoẻ 

tốt, không có vấn đề về thị lực.

-  Ham học hỏi và có tinh thần trách 

nhiệm.

Thỏa thuận



70
Nhân viên (nam) 

Thủ kho
1

- Yêu cầu tuổi từ 22 đến 30.

Ham học hỏi và có tinh thần trách 

nhiệm.

-  Có kinh nghiệm trong việc quản lý 

kho, ưu tiên ứng viên đã từng làm vị 

trí tương đương.

- Cao từ 1.65 m trở lên, có sức khoẻ 

tốt, không có vấn đề về thị lực.

Thỏa thuận

71
Nhân viên (nam) 

kho vận
1

- Tuổi từ 22 đến 30,  Tiếng Anh giao 

tiếp. Ưu tiên ứng viên đã từng làm vị 

trí tương đương. 

-        Cao từ 1.65 m trở lên, có sức 

khoẻ tốt, không có vấn đề về thị lực.

-  Cẩn thận, ham học hỏi và có tinh 

thần trách nhiệm.

Thỏa thuận

72
Nhân viên phòng 

thí nghiệm (nam):
1

-  Nam tuổi từ 25, Tiếng Anh giao 

tiếp. 

- Có bằng kỹ sư hoá học.

- Cẩn thận, ham học hỏi và có tinh 

thần trách nhiệm.

Thỏa thuận

73 Nhân viên bảo trì 1

- Tuổi từ 25, có bằng trung cấp cơ 

điện tử.

- Ham học hỏi và có tinh thần trách 

nhiệm.

Thỏa thuận



74
Nhân viên kinh 

doanh (nam/nữ)
1

- Tuổi từ 25 trở lên , Tiếng Anh tốt 4 

kỹ năng, biết thêm ngoại ngữ thứ 2 là 

một lợi thế. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và 

hiểu biết thị trường trong ngành sản 

xuất sản phẩm giấy có keo. 

 - Ham học hỏi và có tinh thần trách 

nhiệm.

Thỏa thuận

75

Công ty CP Giải 

pháp thiết bị chiếu 

sáng Vi- Light

Trợ lý kinh doanh 1

 - Nam, dưới 30 tuổi, Tốt nghiệp Cao 

Đẳng trở lên, chuyên ngành 

marketing/quản trị kinh doanh.

- Tiếng Anh giao tiếp

Lương thỏa thuận

76 Quản lý sản xuất 1

 - Nam, dưới 30 tuổi, Tốt nghiệp Cao 

Đẳng trở lên. 

- Vi tính văn phòng.

- Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt.

- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

- Kỹ năng thuyết trình

Lương thỏa thuận

77
Hành chánh nhân 

sự
1

 - Nữ, dưới 30 tuổi,  Tốt nghiệp Cao 

Đẳng trở lên.

- Vi tính văn phòng, Kỹ năng giao 

tiếp, sắp xếp công việc.

- Tiếng Anh giao tiếp.

Lương thỏa thuận



78
Lao động phổ 

thông
50

 - Ưu tiên Nữ, dưới 35 tuổi,Trung 

thực, cẩn thận, Trình độ văn hóa 9/12 

trở lên

- Lương gộp 4.5

triệu + Ăn Trưa +

BHXH, BHYT,

BHTN, 

BHTNLD

79
Công ty TNHH SX 

Hiệp Phƣớc Thành

Trưởng Bộ Phận 

Khuôn hoặc Ép 

Nhựa

2

·     Bố trí nhân sự, thiết bị, máy móc 

hợp lý đảm bảo tiến độ sản xuất và 

chất lượng sản phẩm.

·     Xây dựng và duy trì cải tiến hệ 

thống QLCL.

·     Chỉ đạo, giải quyết các công việc 

trong phạm vi phụ trách.

·     Thống kê, phân tích, báo cáo chi 

phí sản xuất.

·     Ưu tiên ứng viên ở quận 7, 8, 4, 

Nhà Bè

Thỏa thuận

80
Nhân viên kinh 

doanh
2

1. Thu thập, tổng hợp thông tin thị 

trường, khách hàng, đối thủ cạnh 

tranh… đề xuất phương án kinh 

doanh, bán hàng, cũng như tìm kiếm 

khác hàng mới.

2. Thực hiện công việc chào hỏi, giới 

thiệu và tư vấn cho khách hàng thông 

quan gọi điện thoại hoặc gặp gỡ trực 

tiếp.

3. Trao đổi thông tin với khách hàng 

để xác định các yêu cầu liên quan đến 

sản phẩm, dịch vụ.

4. Thực hiện đúng quy trình báo giá 

sản phẩm: thu thập, trao đổi, email 

YCBG, họp xem xét, trình duyệt giá, 

Mức lương: 8-

10tr

81
Nhân Viên Nguội 

Lắp Ráp Khuôn
2

·     Thực hiện công việc được giao 

của Tổ trưởng nguội lắp ráp khuôn.

·     Bố trí thiết bị, vị trí làm việc đúng 

nơi quy định.

·     Hiểu rõ về kết cấu khuôn, nguyên 

tắc hoạt động các bộ phận trên khuôn.

Mức lương: từ

7.000.000 đồng

đến 15.000.000



82 Nhân Viên QMS 1

·     Theo dõi và giám sát xây dựng

HTQLCL ISO của công ty.

·     Triển khai việc áp dụng HTQLCL

ISO của công ty.

     Đề xuất với BLĐ trong hoạt động

xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

của công ty như đánh giá nội bộ, cải

tiến hệ thống, các hành động khắc

phục, phòng ngừa, ..

Thỏa thuận

83

Nhân viên vận 

hành máy CNC - 

ngành cắt gọt kim 

loại

3

·     Thực hiện công việc được giao

của Tổ trưởng CNC.

·     Bố trí thiết bị, vị trí làm việc đúng

nơi quy định.

·     Đọc hiểu bản vẽ, quy trình công

nghệ gia công

Thỏa thuận

84 Nhân viên R&D 1

Nghiên cứu sản phẩm được phân

công.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong các công

việc của phòng.

- Cải tiến quy trình sản xuất để đưa ra

chất lượng sản phẩm giá tốt nhất.

- Hỗ trợ các phòng ban khác trong

quá trình triển khai sản phẩm mới.

- Các công việc khác theo sự phân

công của quản lý trực tiếp.

Thỏa thuận

85
Công ty TNHH 

Mộc Vân Phong

Công nhân sản 

xuất
100

-   Thực hiện công việc sản xuất sản 

phẩm công ty.

-    Nam, Nữ từ: 18 đến 35, có sức 

khỏe.

-  Trình độ THCS trở lên.

Thỏa thuận



86
Công ty CP Phân 

Bón Miền Nam

Lao động phổ 

thông
10

Trình độ 9/12, yêu cấu nam, có sức 

khỏe 

87
Công ty TNHH 

Kondo Việt Nam 

Tuyển Công 

nhân (QC, Gia 

Công, Đúc)

10

- Có thể tính toán được,   Có thể đi 

ca.

-        Ưu tiên tốt nghiệp trung học 

phổ thông. Tuổi từ 18 đến 40.

-  Sức khỏe tốt, lý lịch tốt. Có được 

nhận thức và ý thức công việc tốt 

(Khi phỏng vấn).

- Chịu khó, ham học hỏi (Học bản vẽ, 

dụng cụ đo), có ý định làm việc lâu 

dài với công ty.

Thỏa thuận

88
Tuyển Nhân 

Viên Kỹ Thuật
4

-  Ưu tiên có kinh nghiệm 5 năm đổi 

sản phẩm máy tiện NC, có khả năng 

lập chương trình gia công.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Tuổi từ 

18 đến 40.

 Sức khỏe tốt, lý lịch tốt. Có được 

nhận thức và ý thức công việc tốt 

(Khi phỏng vấn).

-        Chịu khó, ham học hỏi, có ý 

định làm việc lâu dài với công ty.

Thỏa thuận

89
Công ty CP XM 

Thăng Long

Nhân viên Bảo 

trì cơ khí 
4

- Hàn, cắt kim loại, gia công thiết bị 

thay thế.

- Điều chỉnh băng tải, thay dây 

curoa….

Thỏa thuận



90
Nhân viên bảo 

trì điện  
3

- Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo 

diện. Bảo trì, sữa chữa thiết bị điện
Thỏa thuận

91

Công ty TNHH 

MTV

 Xi Măng Hạ Long

Kỹ sư điện - tự 

động hóa, điện - 

điện tử

1

Mô tả công việc: lập, theo dõi, thực 

hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các 

thiết bị điện

Yêu cầu: nam, tuổi từ 25-45, sức 

khỏe tốt, tốt nghiệp ĐH Bách Khoa 

Hà Nội hoặc Bách Khoa TP. HCM, 

ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm 

việc trong ngành xi măng

- Được hưởng

mức lương cạnh

tranh và các chế

độ thưởng, ăn ca,

xe đưa rước theo

chế độ Công ty;

- Tham gia

BHXH, BHYT,

BHTN, BH tai

nạn 24h;

- Được đào tạo,

huấn luyện theo

nhu cầu công việc

và làm việc môi

trường công 

92
Công nhân

 kỹ thuật
6

Mô tả công việc: vận hành các thiết bị 

sản xuất xi măng

Yêu cầu: nam, tuổi từ 20-40, sức 

khỏe tốt, tốt  nghiệp Phổ thông trung 

học trở lên, lương từ 6- 8 triệu 

đồng/tháng; ưu tiên những ứng viên 

đã qua đào tạo vận hành các thiết bị 

sản xuất xi măng

- Được hưởng

mức lương cạnh

tranh và các chế

độ thưởng, ăn ca,

xe đưa rước theo

chế độ Công ty;

- Tham gia

BHXH, BHYT,

BHTN, BH tai

nạn 24h;

- Được đào tạo,

huấn luyện theo

nhu cầu công việc

và làm việc môi

trường công 

93
Công ty TNHH SX 

&TM Thanh Luân

Nhân viên vận 

hành nước thải 
2

    Sức khỏe, trình độ CĐ-ĐH về công 

nghệ môi trường xử lý nước thải, 

công việc theo dõi, kiểm tra, xử lý kỹ 

thuật đảm bảo hệ thống hoạt động, ổn 

định, xử lý toàn bộ lượng nước thải ra 

từ nhà máy đạt chất lượng yêu cấu, 

chi tiết cụ thể hơn khi phỏng vấn. 

Nam, ưu tiên mới ra trường, am hiểu 

PLC, truyền thông HMI.

Thỏa thuận



94
Nhân viên bảo trì 

cơ
2

Nam, có kinh nghiệm thiết kế được 

bản vẽ kỹ thuật, sử dụng được máy 

công cụ

Thỏa thuận

95 Nhân viên kho. 4
 Nam/nữ có kinh nghiệm kiểm đếm 

quản lý kho.
Thỏa thuận

96
Nhân viên vận 

hành máy.
20

Nam, Cơ Khí chế tạo máy, tự động 

hóa, điện công nghiệp, điện tử
Thỏa thuận

97
Lao động phổ 

thông
10     Nam, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng Thỏa thuận



98
Nhân viên QC 

ONLINE
10     Nữ sức khỏe tốt, ưu tiên đôc thân Thỏa thuận

99 Lái xe nâng 2
      Có kinh nghiệm, có chứng chỉ lái 

xe nâng)
Thỏa thuận

100
Công ty CP 

Giặt Ủi Việt

Nhân viên thống 

kê

2

Mô tả công việc:

Thực hiện nhập xuất hàng hoá

Du lịch hàng năm.

 Các công việc khác theo sự sắp xếp 

của cấp quản lý.

Phúc lợi: 

Được tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN theo quy định.

Tăng lương hàng năm tuỳ theo năng 

lực.

Yêu cầu: 

Nam/Nữ: tuổi từ 18-30.

Tốt nghiệp lớp 12 trở lên.

Sức khỏe tốt

Làm việc theo ca

07-Thg5

101
LAO ĐỘNG 

PHỔ THÔNG
10

  Thực hiện các công việc sản xuất 

hàng hoá

 Các công việc khác theo sự sắp xếp 

của cấp quản lý.Được tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN theo quy 

định.

Du lịch hàng năm.Tăng lương hàng 

năm tuỳ theo năng lực.Không yêu cầu 

trình độ.

 Sức khoẻ tốt.

 Làm việc theo ca.

Mức lương: 4- 6

triệu



102
Công ty TNHH 

Giấy Xuân Mai

Công nhân

cơ khí
KGH

 -Sức khỏe tốt

-Biết hàn, hoặc có chứng chỉ hàn.

-Mọi chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi

phỏng vấn.

Thỏa thuận

103
Lao động phổ 

thông
KGH

-Sức khỏe tốt, chịu  khó làm việc.

-Tốt nghiệp THCS, THPT.

-Chấp nhận tăng ca khi có yêu cầu.
Thỏa thuận

104 Lái xe nâng 10

-Sức khỏe tốt

-Có chứng chỉ xe nâng.

-Có trách nhiệm trong công việc.

Thỏa thuận

105

Công Ty TNHH 

Thực Phẩm Quốc 

Tế Nam Dƣơng

Công nhân

 Vận hành máy
20

- Nam, độ tuổi từ 22 đến 45 tuổi,-Có

sức khỏe, tốt nghiệp THCS.
Thỏa thuận



106
Công nhân  sản 

xuất
50

- Nam/nữ, độ tuổi từ 22 đến 45, có

sức khỏe.

-Không cần trình độ, chấp nhận tăng

ca, có trách nhiệm.

-Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi

phỏng vấn.

Thỏa thuận

107
Nhân viên bảo 

trì cơ điện
2

 -Nam, độ tuổi từ 22-45, có sức khỏe.

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

-Chịu khó trong công việc, mọi chi

tiết sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng

vấn.

Thỏa thuận

108 Nhân viên QC 2

 -Nam, độ tuổi từ 22-45, có sức khỏe.

-Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ

thực phẩm, hóa học.

-Có kinh nghiệm QC ở các công ty

thực phẩm là 1 lợi thế.

Thỏa thuận

109
Công ty TNHH 

Saint - Gobain
Công nhân 2



110
Kỹ sư Điện, cơ 

khí, Tự động

111

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI 

NAVI

Lao động phổ 

thông
10

Nam, tuổi từ 20 – 30,   Thực hiện các 

công việc sản xuất hàng hoá

 Các công việc khác theo sự sắp xếp 

của cấp quản lý.Được tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN theo quy 

định.

Du lịch hàng năm.Tăng lương hàng 

năm tuỳ theo năng lực.Không yêu cầu 

trình độ.

 Sức khoẻ tốt.

 Làm việc theo ca.

112
Công ty Vật liệu 

xanh Đại Dũng  

Kỹ thuật viên 

vận hành máy
8

-Nam, tuổi từ 22-40, có sức khỏe.

Ưu tiên Có kinh nghiệm trong lĩnh

vực xây dựng.

Sẵn sàng làm việc theo ca, cẩn

thận.Có 1 năm kinh nghiệm, công

việc cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Tốt nghiệp TC-CĐ chuyên ngành cơ

khí, điện công nghiệp, điện tử.

7.900.000Đ

113
Nhân viên kinh 

doanh 
2

- Nam, độ tuổi từ 20 đến 40

- Trình độ CĐ-ĐH các ngành liên

quan đến công việc.

- Năng nổ, trung thực, hòa đồng có

trách nhiệm. 

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng

vấn.



114 Nhân viên cơ khí 2
Nam, độ tuồi 25- 40Tốt nghiệp trung

cấp/ cao đẳng ngành Cơ khí

115
Công ty TNHH 

Huynh Đệ Trấn 

Lao động phổ 

thông
20

 -  Nữ 18-40Sức khỏe, không cần 

trình độ, làm việc giờ hành chánh, 

chịu khó, có trách nhiệm, công việc 

sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.


