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L
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THÔNG TIN TUYỂN
TUY
DỤNG
 Tên công ty: CÔNG TY TNHH LỐP
L
ADVANCE VIỆT NAM
 Website:
 Địa điểm làm việc:
c: Lô 105105 109D, 110A2 KCN Long Giang xã Tân llập 1 huyện Tân
Phước tỉnh Tiền Giang, Việệt Nam
 Lĩnh vực hoạt động:chuyên
chuyên sản
s xuất và phân phối các dòng sản phẩẩm về lốp xe
 Tổng hợp vị trí tuyển dụ
ụng:
STT
1

Vị trí tuyển

Số lư
ượng

Kỹ sư điện

Ngành tuyển

Trình độ

Chuyên ngành điện, điện tử,

Đạii hhọc

14
2

Kỹ sư cơ khí

tự động hóa, v.v.
Cơ khí thiết kế, cơ khí chế
tạo, bảo trì máy móc

06
3

Kỹ sư kỹ thuật

4

Kỹ sư môi trường

5

Kỹ sư hệ thống
chất lượng

6

Kỹ sư IT

Mức lương

Đạii hhọc

Kỹ thuật chuyên ngành liên
12

quan hóa hữu cơ

Đạii hhọc

01

Chuyên ngành môi trường

Đạii hhọc

8,000,00012,000,000

Chuyên ngành liên quan hóa
03
03

Đạii hhọc

học
Chuyên ngành máy tính, IT,

Đạii hhọc

v.v.
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CÔNG TY: (NGẮN GỌN)
N)
CÔNG TY TNHH LỐP
P ADVANCE VIỆT
VI
NAM trực thuộcc CÔNG TY C
CỔ PHẦN SĂM
LỐP QUÝ CHÂU có vốn đầu
u tư 100% của
c nước ngoài chuyên sản xuấtt và phân ph
phối các
dòng sản phẩm về lốp xe như lố
ốp xe công trình, lốp xe tải nhẹ, lốpp xe nông nghi
nghiệp, lốp xe
công nghiệp, lốp đặc ruột,...xuấtt khẩu
kh qua hơn 70 quốc gia thuộcc các khu vvực như Bắc mỹ,
Châu Âu, Trung Đông, Australia, Đông Nam Á….
• Thời gian lắp đặt thiết bị：
：tháng 6~ tháng 12 / 2020
• Thời gian bắt đầu sản xuấất:12 / 2020
• Dự kiến hoạt động
ng chính thức:
th
4/2021
• Tổng số lao động: 800 - 1000 người
ngư
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THÔNG TIN CHI TIẾT
TI
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN
ND
DỤNG
Vị trí tuyển dụng:
Vị trí 1:Kỹ sư điện
Yêu cầu của vị trí 1:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến
đ Điện: điện, điện tử,, ttự động hóa, v.v.
- Biết sử dụng các phần mềm
m thiết
thi kế kết cấu, AutoCad
- Biết đọc các bản vẽ kỹ thuậtt điện.
đi
- Có thể vận hành hệ thống điện
n công nghiệp.
nghi
Vị trí 2:Kỹ sư cơ khí
Yêu cầu của vị trí 2:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến
đ Cơ khí thiết kế,, cơ khí ch
chế tạo máy, bảo
trì máy móc, điện, tự động
ng hóa, cơ điện
đi tử.
- Sử dụng thành thạo mộtt trong các phần
ph mềm thiết kế 2D và 3D (Solidworks, AutoCad,
Inventor, Icad sx)
- Có thể đọc hiểu hướng dẫn vận
n hành các máy móc thiết
thi bị dây chuyềnn ssản xuất.
- Có kiến thức về vận hành, bảo
o dưỡng
dư
máy móc thiết bị
Vị trí 3: Kỹ sư kỹ thuật
Yêu cầu của vị trí 3:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến
đ Kỹ thuật chuyên ngành liên quan hóa
hữu cơ.
- Biết về công nghệ 5S, 6S là một
m lợi thế.
- Có kiến thức về nguyên vật liệệu, hóa chất để tổ chức triểnn khai mô hình hóa và th
thử nghiệm
phát triển sản phẩm theo định
nh hướng
hư
sản xuất kinh doanh của Công ty.
Vị trí 4: Kỹ sư môi trường
Yêu cầu của vị trí 4:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan môi trường.
trư
- Có khả năng giám sát đánh giá các yếu
y tố về môi trường: nguồn nướcc ccấp, nước thải, xử lý
chất thải.
Vị trí 5: Kỹ sư hệ thống chấtt lượng
lư
Yêu cầu của vị trí 5:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan hóa học.
h
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- Ưu tiên có kiến thức về cao su và biết
bi sử dụng thành thạo phòng lab.
Vị trí 6: Kỹ sư IT
Yêu cầu của vị trí 6:
- Tốt nghiệp đại họcc chuyên ngành IT, Khoa học
h máy tính hoặc chuyên ngành liên quan.
- Có khả năng quản lý hệ thống
ng mạng
m ng LAN, Internet (Modem, Switch, Wifi controller), xxử lý
sự cố mạng.
- Quản lý, vận hành sửa chữacác
acác thiết
thi bị công nghệ thông tin thường
ng dùng cho văn ph
phòng như:
máy in, máy tính…
- Có khả năng sử dụng một số phần
ph mềm văn phòng.
- Biết thiết kế đồ hoạ, thiết kế brochure…
brochure là một lợi thế.

NỘI DUNG CHI TIẾT
T KHÁC VỀ
V CHẾ ĐỘ,, CHÍNH SÁCH, QUY
QUYỀN LỢI:
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
ỞNG:
- Mức lương hấp dẫn, trả lương
ương theo năng lực
l
- Được
ợc tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Nghỉ các ngày Lễễ Tết theo Luật Lao động, nghỉ 01 ngày
ng trong tuần.
- Môi trường làm việc
ệc năng động, thân thiện,
thiện cơ hội học hỏi, phát triển.
- Hưởng
ởng tất cả các quyền lợi khác từ chính sách của Công ty:Thưởng
ty
ng ngày llễ, cuối năm và
thưởng hiệu quả công việc.
- Hỗ trợ: cơm trưa, xăng xe,....
- Phụ
ụ cấp năng lực theo quy định của Công ty
HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ ：
- Nhận hồ sơ
ơ qua email: hcns.adv@gmail.com.
- Hồ sơ online gồm:
ồm: CV + Bằng cấp+ thông tin liên
li lạc + ghi rõ vịị trí ứng tuyển.
- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01.09.2020
01.09
- Thời gian phỏng vấn: Từ ngày 01.09.2020
- Thời gian nhận việc: Từ tháng 01.09.2020
- Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng
òng liên hệ:
h Phòng nhân sự- 02733 649 888
- Người
ời phụ trách: Ms Duy NgọcNgọc 0938 137 370 / 0947 33 77 38
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