
CÔNG TY CP SXTM VÀ ĐT BẮC Á 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1, Nhân viên thiết kế 

♦ Số lượng: 01 người 

♦ Mô tả công việc: 

• Triển khai thiết kế bản vẽ sản phẩm cơ khí, bóc tách khối lượng vật tư inox 

• Phối hợp các phòng ban trong công tác triển khai, sản xuất, thi công sản phẩm... 

• Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn 

♦ Yêu cầu ứng viên: 

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Cơ khí/Xây dựng/Kiến trúc. 

• Sử dụng thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên ngành 

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

 

♦ Quyền lợi được hưởng: Lương cứng từ (8tr – 12tr)  

 • Các khoản thưởng khác, sinh nhật, các ngày lễ, tết theo quy định của công ty - Tham gia BHXH 

 • Thời gian làm việc: Giờ hành chính. 

 

2, Công nhân hàn 

♦ Số lượng: 05 người 

♦ Mô tả công việc: 

• Gia công hàn các sản phẩm inox tấm, hộp.. 

• Triển khai sản xuất các sản phẩm cơ khí thiết bị nhà bếp: chậu rửa bếp công nghiệp, bồn inox…  

• Thực hiện các công việc khác do quản đốc phân xưởng phân công 

♦  Yêu cầu ứng viên: 

•  Nam tốt nghiệp trung cấp các ngành hàn, cơ khí 

•  Có kinh nghiệm về hàn TIG, hàn MIG là một lợi thé 

•  Có kinh nghiệm sử dụng các máy cắt NC, trấn NC, máy đột và plasma là một lợi thế 

•  Biết đọc bản vẽ để sản xuất các sản phẩm cơ khí là một lợi thế 

•  Chăm chỉ, chịu khó và trách nhiệm trong công việc. 
♦ Quyền lợi được hưởng: Lương cứng từ (7tr – 12tr)  

 • Các khoản thưởng khác ngày lễ, tết theo quy định của công ty và các phúc lợi khác theo qui định 

của nhà nước, Tham gia BHXH 

 • Thời gian làm việc: Giờ hành chính. 

3, Hồ sơ xin việc gồm: 

Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương nơi mình sinh sống 

Đơn xin việc, ảnh 3x4 và các văn bằng liên quan 

4, Địa điểm làm việc: 

Tại nhà máy Công ty Bắc Á – KCN Bắc Phú Cát – KM19 Thạch Thất Quốc Oai – Hà Nội 

Nộp hồ sơ qua mail: inoxbaca.sale@gmail.com 

Điện thoại liên hệ: 0387829999. 

 

                                                                                                                       Giám Đốc 


