
 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM 
Số 43, Lô D3 – KCN Quang Minh – TT Chi Đông – Mê Linh – Hà Nội 

     

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Cơ khí 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 khoảng 300 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 . 

 
 

 

1. Đơn xin việc; CV ghi rõ quá trình công tác của bản thân. 

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

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

4. Bằng cấp chuyên môn, bảng điểm, học bạ THPT 

5. Chứng minh nhân dân, Bản sao Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu 

 

 

 

 

- Lương thỏa thuận hoặc theo quy định của Công ty. 

- Tăng lương hàng năm. 

- Các chế độ phúc lợi, chế độ thưởng khác theo quy định của 

Công ty.  

– Ăn trưa, ăn ca tại công ty (30.000đ/bữa). 

- Phụ cấp giao thông: 500.000đ/tháng 

- Chế độ xe đưa/đón cho CB-CNV ở trong nội thành Hà Nội. 

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, sau khi hết thử việc/học việc. 
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- Quản trị hệ thống máy, WAN, LAN, Firewall và thực hiện chính 

sách bảo mật. 

- Quản lý hệ thống máy chủ. 

- Quản trị Server, data server, mail server,… . 

- Quản trị và khắc phục PC, quản lý và lên kế hoạch thực hiện các 

công việc IT trong năm, tháng, quý và các yêu cầu khác liên quan 

tới công việc IT từ cấp trên hoặc BGĐ. 

- Quản lý hệ thống camera của công ty. 

 

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành công nghệ 

thông tin. 

- Có sức khỏe tốt và tinh thần trách nhiệm cao. 

- Chịu được áp lực công việc. 

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm. 

NHÂN VIÊN 

THIẾT KẾ 

 (Nam/nữ) 

Chính thức 
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- Thiết kế khuôn đúc: khuôn đúc áp lực, khuôn đúc rót, 

khuôn ép nhựa. 

- Thiết kế đồ gá. 

- Bóc tách và thiết lập bản vẽ 2D. 

- Sử dụng phần mềm Moldex 3D, Magma để phân tích, kiểm 

nghiệm lại phương án thiết kế khuôn và làm báo cáo kết quả phân 

tích. 

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp 

trên. 

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành cơ 

khí chế tạo 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 2D 

và 3D: Cimatron, Autocard, NX… . 

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm ở vị trí 

tương đương trong ngành cơ khí. 

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm phân tích 

dòng chảy như: Moldex3D, Magma. 

TỔ TRƯỞNG 

CÁC TỔ SẢN 

XUẤT 

(Nam/Nữ) 
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- Lập, theo dõi, báo cáo kế hoạch sản xuất. 

- Giao việc, theo dõi và đánh giá chất lượng công việc của nhân 

viên. 

- Đánh giá đúng năng lực của nhân viên để bàn giao công việc 

đúng khả năng. 

- Thực hiện 5S tại vị trí các tổ Sản xuất. 

- Biết cách giải tỏa áp lực và căng thẳng cho nhân viên. 

- Quản lý, kiểm soát thời gian sản xuất. 

- Soạn thảo, ban hành các hướng dẫn và đào tạo nhân viên 

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh 

doanh. 

- Có ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương. 

- Có ít nhất 1 thành tựu quản lý. 

- Có kỹ năng quản lý nhân sự tổ, quản lý thời gian, làm 

việc nhóm. 

- Sử dụng thành thạo máy tính, Microsoft Office. 

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh. 

 

 

NHÂN VIÊN 

KỸ THUẬT- 

KẾ HOẠCH 

SẢN XUẤT 

(Nam) 
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- Nghiên cứu bản vẽ sản phẩm, chi tiết khuôn phụ trách theo chỉ 

đạo. 

- Họp đối ứng khách hàng và đưa ra phương án sửa với khách 

hàng. 

- Kiểm tra đánh giá khuôn trong quá trình chế tạo, sửa chữa => 

báo cáo tiến độ với cấp trên, thông tin cho khách hàng.; 

- Ghi chép, nắm bắt công việc hàng ngày => theo dõi lập lịch sử 

sửa khuôn đã được phân công, phát hành báo cáo sửa. 

- Tham gia thử khuôn và đánh giá mẫu 

- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo từ cấp trên. 

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành cơ khí chế tạo. 

- Không cần kinh nghiệm 

- Biết sử dụng phần mềm 3D-CAD, CAM 

- Thành thạo sử dụng máy tính và phần mềm 

Microsoft Office 

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, giao tiếp tốt, 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương 

đương trong ngành cơ khí chế tạo. 

- Ưu tiên Có kiến thức về khuôn mẫu, có khả năng 

đánh giá theo dõi tiến độ sản xuất  

 

HỒ SƠ YÊU CẦU GỒM 



 Gửi hồ sơ trực tiếp tại: Phòng bảo vệ Công ty tất cả các ngày 

trong tuần. 

 Có thể gửi CV theo địa chỉ mail sau: 

“phong_hcns@htmp.com.vn” hoặc chuyển phát nhanh 

qua đường bưu điện theo địa chỉ: “Công ty TNHH Cơ khí 

HTMP Việt Nam, Số 43 Lô D3 KCN Quang Minh – TT 

Chi Đông - Mê Linh – Hà Nội” 

 

- Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 024.3525.1113/4/5 

(số máy lẻ 112) gặp Mr Mẫn (0979.325.862) để được giải 

đáp và hỗ trợ 

 

 

- Đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng. 

- Hàng năm công ty tổ chức cho CB – CNV đi tham quan, du 

lịch, nghỉ mát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2020 
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