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TUYỂN NHÂN VIÊN
Bộ phận Kỹ thuật Đúc

HAL VIETNAM CO., LTD
HAL1: Lô B18, B19, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.                       ĐT:  (84-24) 3 8812 795 

HAL2: Lô P12, P13, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.                      ĐT:  (84-24) 3 9590 226 

HAL3: Số 15, Đường 03, KCN VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh.  ĐT:  (84-222) 3 906 188

LƯU Ý: CÔNG TY KHÔNG THU BẤT KỲ 

KHOẢN PHÍ TUYỂN DỤNG NÀO TỪ ỨNG VIÊN

HAL 1 HAL 2 HAL 3

HAL Vietnam

NEW

・Làm việc trong môi trường thân thiện, cởi mở, chính sách rõ ràng.

・Điều chỉnh tăng lương, thưởng cuối năm theo đánh giá năng lực.

・Hưởng chế độ theo luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...)

・Có nhiều khoản trợ cấp, phụ cấp như: trợ cấp đi lại, thưởng chuyên cần, phụ cấp tay nghề, thưởng năng lực tiếng 

Nhật/tiếng Anh, thưởng thâm niên,…) và nhiều chế độ khác.

・Công ty có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội tại các điểm đón cố định và theo quy định của Công ty.

・Các hoạt động trong và ngoài Công ty: Du lịch, tiệc cuối năm, thể thao văn hóa, hoạt động cộng đồng, có lớp học yoga miễn 

phí, có phòng chơi bóng bàn miễn phí …

・Hỗ trợ thuê chung cư cho CNV tại cả 3 nhà máy (KCN Thăng Long và KCN VSIP Bắc Ninh) 

・Công ty có xe đạp cho CNV mượn để đi lại. Công ty sẽ tặng luôn chiếc xe đạp mà CNV mượn nếu được ký Hợp đồng 3 năm.

・Hàng năm Công ty mở lớp tiếng Nhật đào tạo miễn phí và tổ chức thi để hưởng phụ cấp năng lực tiếng Nhật cho toàn thể CNV .

● Nam, dưới 35 tuổi

● Tốt nghiệp ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG chính quy, chuyên 

ngành Công nghệ Đúc, luyện kim, Cơ khí.

● Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm kỹ thuật đúc, hoặc làm 

trong những doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản.

YÊU CẦU

● Đối sách đối với tỷ lệ hàng lỗi trong và sau công 

đoạn.

● Công việc liên quan đến kế hoạch phát triển sản 

phẩm mới

● Try khuôn bổ sung, try đổi máy

● Thống kê dữ liệu lỗi

● Update và thúc đẩy xóa bỏ lưu chuyển đầu kỳ

● Quản lý tài liệu bảo quản tại bộ phận.

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI 

ĐƯỢC HƯỞNG

ĐỊA ĐIỂM 

NỘP HỒ 

SƠ

Ứng viên có thể chọn một trong những hình thức sau để nộp hồ sơ:

● Nộp trực tiếp tại nhà máy HAL1 (Lô B19, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

● Gửi CV vào địa chỉ mail: tuyendung@hal.com.vn

● Liên lạc theo số điện thoại để được hướng dẫn:  0243 8812 795, số máy lẻ: 105

HẠN NỘP HỒ SƠ: Hết ngày 30/12/2020
(Ưu tiên hồ sơ nộp sớm)

Mức lương dao động từ 

9,200,000 ~ 10,200,000

* Lĩnh vực và phạm vi hoạt động:

Công ty TNHH HAL Việt Nam là một công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất khuôn đúc, đúc nhôm cho ngành công 

nghiệp ô tô .

* Quy mô Công ty: 1,600 người.

(làm việc tại KCN Thăng Long)

Mức lương trên chưa bao gồm phụ cấp làm thêm 

(phụ cấp làm thêm có thể đến

1,000,000 VNĐ/tháng)


