
 

 

CÔNG TY TNHH  

HALO MOLD TECH  

Số 0505/TBTD-HLMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Hưng Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2020 

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  

Kính gửi: Trƣờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. 

CÔNG TY TNHH HALO MOLD TECH hoạt động sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực khuôn mẫu, Jig 

gá và cơ khí ứng dụng. Sản phẩm đa dạng phong phú được sản xuất từ công nghệ tiên tiến và hiện đại hàng đầu, 

môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với số lượng khách hàng nước ngoài chiếm 95%. Do nhu cầu 

mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi cần tuyển nhân viên các vị trí sau: 

Số lƣợng: 23 ngƣời trong đó: 

 Nhân viên lắp ráp khuôn    : 05 ngƣời  

 Nhân viên thiết kế     : 03 ngƣời  

 Nhân viên đứng máy CNC    : 03 ngƣời  

 Nhân viên đứng máy phay    : 03 ngƣời  

 Nhân viên đứng máy mài    : 03 ngƣời  

 Nhân viên đứng máy xung    : 02 ngƣời 

 Nhân viên hàn     : 02 ngƣời  

 Nhân viên QC     : 02 ngƣời 

Địa điểm làm việc:  Thôn Yên Phú, X. Giai Phạm, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên 

YÊU CẦU: 

- Giới tính Nam, Nữ tuổi từ 20 đến 35 tuổi  

- Đặc biệt yêu nghề cơ khí và muốn học việc (ưu tiên những người đã qua đào tạo và có kinh nghiệm tại 

vị trí tương đương.) 

- Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao và làm thêm giờ khi có yêu cầu. 

- Tính tình chịu khó, trung thực, ham học hỏi 

Thái độ làm việc quan trọng hơn trình độ. 

QUYỀN LỢI: 

- Thu nhập: ~ 8 – 10 Triệu/1 tháng. 

- Thưởng: 200% lương cơ bản/4 lần/Năm 

- Chuyên cần hàng tháng. 

- Được tăng lương khi kết thúc một năm làm việc và sẽ được xem xét trước thời hạn nếu  năng lực và tinh 

thần làm việc tốt. 

- Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo luật lao động hiện hành 

- Được hỗ trợ bữa ăn trưa tại công ty. 



 

 

- Được học hỏi công nghệ mới, phương pháp gia công tối ưu. 

- Được đào tạo từ 10-15 ngày trước khi bắt đầu làm việc. Và được đào tạo chuyên sâu trong thời gian làm 

việc. 

- Có cơ hội thăng tiến 

- Cụ thể công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. 

HỒ SƠ : 

1. Sơ yếu lý lịch (trong vòng 6 tháng). 

2. Giấy khám sức khoẻ (trong vòng 6 tháng) 

3. Giấy khai sinh 

4. Giấy CMND 

5. Sổ hộ khẩu 

6. Bằng cấp, chứng chỉ 

7. Đơn xin việc 

(Hồ sơ chuẩn bị và sẽ nộp sau nếu trúng tuyển, ứng viên gửi CV qua e-mail trước) 

LIÊN HỆ: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc gửi qua đường bưu điện, Email, điện thoại theo địa chỉ: 

CÔNG TY TNHH HALO MOLD TECH 

Thôn Yên Phú – xã Giai Phạm – huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 02213 967678 – 0943 606 256 

Email: halomoldtech.vn@gmail.com 

LƢU Ý:  

- Ứng viên không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào khi nộp hồ sơ vào công ty. 

- Ứng viên phải ghi rõ số điện thoại ngoài bìa hồ sơ. 

- Thời gian tuyển dụng: Sau khi nhận được hồ sơ theo yêu cầu Công ty sẽ tiến hành liên lạc với ứng viên 

qua điện thoại, Email. 

- Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. 

- Chúng tôi sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ khi đã tuyển đủ số lƣợng. 

Công ty chúng tôi với phương châm: “Chất lượng hàng đầu, tiến độ trước tiên” chính vì vậy sự hợp 

tác của các bạn sẽ là sự đóng góp không nhỏ giúp Công ty chúng tôi không ngừng lớn mạnh và các bạn 

cũng sẽ phát triển hơn! 

Trân trọng!  

 CÔNG TY TNHH HALO MOLD TECH 

Giám đốc 

 

 

LÊ VĂN PHƢỢNG 
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