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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY: CÔNG TY TNHH ETS VINA là công ty 100% vốn của Hàn 

Quốc, vendor cấp 1 chuyên sản xuất, lắp ráp, sửa chữa máy móc cho SDV, chuyên gia công, 

laser (nhựa, meka, kính…). 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   

I-CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 

1/Nhân viên lập trình PLC (Số lượng:03 người) 

- Yêu cầu: (Nam /Nữ) tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện –điện tử, 

cơ điện tử, tự động hóa) 

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường (nếu có) 

- Mô tả công việc: 

+ Lập trình phần mềm hệ thống máy móc theo yêu cầu từ khách hàng 

+ Thiết kế lập trình PLC/SERVO tự động hóa và nghiệp vụ đo và test R&D 

+ Tham gia lắp đặt và bảo dưỡng các máy móc và dây truyền sản xuất của công ty khách hàng 

- Mức lương:10.000.000 đ/tháng 

- Kỹ năng yêu cầu: Biết sử dụng các phần mềm thiết kế: 2D (AUTOCAD), PLC 

(MITSUBISHI), 3D (YASKAWA SIEMENS) 

 

2/Nhân viên phần mềm  ( Số lượng:03 người ) 

- Nam /Nữ tốt nghiệp Đại học (Chuyên nghành: Công nghệ thông tin-kỹ thuật phần mềm) 

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường (nếu có) 

- Mô tả công việc: 

+ Làm việc trên C# Program, thiết bị điện tử bán dẫn/ Display 

+ Điều khiển Motion Sequence  

+ Làm việc Interface Robot (ABB / Nachi)  

+ Có kinh nghiệm/biết về Melsec / TCP/IP / RS232/485 / CC-Link, Interface IO (DeviceNet) 

- Mức lương:10.000.000 đ/tháng 

- Kỹ năng yêu cầu: kỹ năng làm việc về CIM / MCC 
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3/Nhân viên thiết kế điện (Số lượng:03 người) 

- Nam /Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên nghành: Công nghệ thông tin, điện –điện tử, 

cơ điện tử, tự động hóa) 

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường (nếu có) 

- Mô tả công việc: 

+ Thiết kế bản vẽ điện, bản vẽ điện interface máy trước sau, interface Robot, thiết kế tài liệu 

làm chứng chỉ CE, Harness 

- Mức lương:10.000.000 đ/tháng 

- Kỹ năng yêu cầu: kỹ năng làm việc về CIM / MCC 

 

4/Kỹ sư set up điện (Số lượng: 05 người) 

- Nam /Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên nghành: Điện –điện tử, cơ điện tử, tự động 

hóa) 

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường (nếu có) 

- Mô tả công việc: 

+ Biết đọc và setup theo bản vẽ điện, check I/O, sửa chữa điện thiết bị. 

- Mức lương: 10.000.000 đ/tháng 

- Kỹ năng yêu cầu: kỹ năng làm việc về CIM / MCC 

 

5/Nhân viên thiết kế (Số lượng:02 người) 

- Nam /Nữ tốt nghiệp Đại học (Chuyên nghành: Công nghệ thông tin, điện –điện tử, cơ điện 

tử, tự động hóa) 

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường (nếu có) 

- Mô tả công việc: 

+ Thiết kế thiết bị, máy móc theo yêu cầu của quản lý 

- Mức lương:10.000.000 đ/tháng 

- Kỹ năng yêu cầu: kỹ năng làm việc về CIM / MCC 

 

 

 



CÔNG TY TNHH ETS VINA 
                    Địa chỉ: KCN Quế Võ Mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Vưn   Văn phòng quản lý: Số 01-03 Chung cư Vcity, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

ĐT: 02223 903 111   /   DĐ: 0976104450   

Website: etsvina.bizz.vn/ ets1.co.kr     Email: nguyenthanhthuy201@gmail.com 

 

 
 

II-QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI VÀ CHẾ ĐỘ CỦA CÔNG TY: 

-Địa điểm làm việc:  

Văn phòng quản lý: Số 01-03 Chung cư Vcity, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

Hoặc: Công ty SDV – KCN Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh 

- Làm việc 26 ngày/tháng (hoặc theo quy định tại địa điểm làm việc) 

- Ký hợp đồng thử việc 03 tháng 

- Nhà ở: theo thỏa thuận 

- Hỗ trợ tiền ăn trưa 

- Được đánh giá và thưởng thành quả cuối năm 

- Sau 3 tháng đánh giá năng lực làm việc, được thỏa thuận mức lương và ký hợp đồng chính 

thức, tham gia bảo hiểm. 

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo đúng vị trí tuyển dụng. 

(Điều kiện làm việc cho công ty ít nhất 01 năm) 

 

III- THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

- Nộp CV qua mail: tuyendungets.2021@gmail.com (Ghi rõ vị trí ứng tuyển) 

- Thông tin chi tiết liên hệ: Ms Thủy 

- Email:  nguyenthanhthuy201@gmail.com 

- Hotline (Di động): 0976 104 450 

- Thời hạn tuyển dụng: 15/01/2021. 

       Bắc Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2021. 

                GIÁM ĐỐC 

            (ký ghi rõ họ tên) 


