
 

 
VIET COMPETENCE COMPANY 
Lot B2-3-3b Nam Thang Long Industrial Park,Thuy Phuong Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam.  
 Tel  : +84(4) 37805300 -  Fax : +84(4) 37805301 
 E-mail : admin@vicotech.com.vn 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VCC 
 

                                                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2022 
Số: 2205001/TB-VCC    

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty cổ phần Công nghệ Năng Lực Việt hoạt 
động trong lĩnh vực: thiết kế - chế tạo máy tự động 
hóa; cung cấp phụ tùng – thiết bị phụ trợ cho công 
nghiệp sản xuất, được thành lập năm 2010, có trụ sở 
tại Lô đất số B2-3-3b KCN Nam Thăng Long, Thụy 
Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.   

Hiện công ty đang mở rộng sản xuất nên cần 

tuyển 43 nhân viên với các vị trí: 
 

STT Vị trí tuyển Phòng Số lượng 
1 Nhân viên thiết kế cơ khí MD 7 
2 Nhân viên lập trình phần mềm R&D 2 
3 Nhân viên lắp ráp AS 6 
4 Nhân viên phòng mua hàng S-PUR 2 
5 Nhân viên phòng bán hàng SAL 5 
6 Nhân viên kế toán AC 3 
7 Nhân viên vận hành máy MC 11 
8 Nhân viên lập trình CAM ME 2 
9 Nhân viên quản lý dự án PP 2 
10 Nhân viên lắp ráp điện WR 3 
 
I.Chi tiết 
1. Nhân viên thiết kế cơ khí, số lượng 07 người 
*** Mô tả công việc 
- Thiết kế các hệ thống đồ gá, máy tự động, bán tự động theo yêu cầu 
khách hàng 
- Lập kế hoạch thiết kế, quản lý dự án đảm nhiệm đúng tiến độ yêu 
cầu. 
- Lập báo cáo tiến độ công việc, báo cáo dự án khi hoàn thiện. 
- Sử dụng phần mềm 3D Solidworks, Microsoft Powerpoint để lên 
phương án thiết kế cũng như thiết kế 3D chi tiết. Hoàn thiện các bản 
vẽ gia công bằng các phần mềm Solidworks. 
*** Mức lương: 8-15 triệu đồng. 
*** Yêu cầu công việc 
- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí 
chế tạo máy. 
- Tuổi: 20-35 tuổi 
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên từ 1 năm trở lên trong ngành cơ khí 
tự động hóa, hoặc thiết kế Khuôn mẫu - đồ gá 
- Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trong công việc là một lợi 
thế 
 
2. Nhân viên lập trình phần mềm,  số lượng 02  người 
*** Mô tả công việc 
-  Lập trình các phần mềm hỗ trợ cho Máy, Hệ thống tự động hóa kết 
nối PC (C# / C++/ VB,..) với PLC. 
- Lập trình giao diện quản lý sản xuất bằng C#  
- Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án và báo cáo thường xuyên lên 
cấp trên. 
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. 
*** Mức lương: 8-15 triệu đồng. 
*** Yêu cầu  
- Tốt nghiệp ngành Điện - Điện Tử, Cơ- Điện Tử, Tự Động Hóa, Điện 
Công Nghiệp hoặc Công Nghệ Thông Tin. 
- Có khả năng lập trình C#/ C++ / C /  
- Khả năng đọc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. 
- Có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập. 
- Sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác, làm việc cường độ cao. 
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm và chủ động trong công việc. 
3. Nhân viên lắp ráp,  số lượng 06  người 
*** Mô tả công việc 
-  Đọc bản vẽ lắp, lắp ráp các chi tiết máy, jig 
- Lắp ráp, bảo dưỡng máy 

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. 
*** Yêu cầu  
- Mức lương:   7-10 triệu đồng 
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Biết đọc bản vẽ kỹ thuật 
- Tốt nghiệp trung cấp nghề, Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật. 
- Có sức khỏe tốt.  
 
4. Nhân viên phòng mua hàng, số lượng 02  người 
*** Mô tả công việc 
- Nhận yêu cầu báo giá từ các bộ phận. 
- Tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp linh kiện tiêu chuẩn cho 
ngành chế tạo máy tự động 
- Hỗ trợ thủ tục khai báo hải quan khi cần 
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.  
*** Yêu cầu  
- Nam/Nữ, tuổi từ 20-32 
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, chuyên ngành kỹ thuật hoặc đối 
với khối ngành kinh tế có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương 
- Giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động trong công việc 
 
5. Nhân viên phòng bán hàng, số lượng 05 người 
*** Mô tả công việc 
- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.  
- Giới thiệu đến khách hàng các dòng sản phẩm và công nghệ của 
công ty. 
- Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và triển khai các đơn hàng khi 
được nhận 
- Lập kế hoạch công việc, kế hoạch tiếp xúc khách hàng theo tuần, 
tháng, quý … 
- Khảo sát và nắm bắt các yêu cầu, mong muốn của khách hàng, thúc 
đẩy các hoạt động kinh doanh do mình phụ trách 
*** Yêu cầu  
- Nam/Nữ, tuổi từ 22-35 
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí 
chế tạo máy, điện tự động hóa, kỹ thuật ứng dụng…. hoặc kinh tế 
nhưng có kiến thức về lĩnh vực cơ khí tự động hóa. 
-Không yêu cầu kinh nghiệm 
-Giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động trong công việc 
- Ưu tiên các ứng viên yêu thích kinh doanh, bán hàng. 

 
6.   Nhân viên viên kế toán, số lượng 03 người 

*** Mô tả công việc 
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản: thu chi; công nợ; nhập tài 
sản/CCDC 
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo và luân chuyển qua 
nhiều nghiệp vụ kế toán 
*** Yêu cầu  
- Tốt nghiệp ngành kế toán- kiểm toán, tài chính doanh nghiệp 
- Trung thực, Tích cực, chịu khó, ham học hỏi, cầu tiến bộ, có trách 
nhiệm và chủ động trong công việc. 
- Có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập, chịu được áp lực công việc. 

7.   Nhân viên vận hành máy, số lượng 11 người 
*** Mô tả công việc 
- Vận hành các máy công cụ như: Máy phay, máy tiện, máy CNC, 
máy cắt dây... 
- Thực hiện công việc theo sự phân công của tổ trưởng. 
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động ham học hỏi, có ý thức về an 
toàn, 5S. 
*** Yêu cầu  
- Mức lương: 7 – 12 triệu đồng 
- Không yêu cầu kinh nghiệm 
- Tốt nghiệp trung cấp nghề cắt gọt kim loại; Cao đẳng, Đại học các 
chuyên ngành cơ khí 
- Có thể đi làm theo ca. 
 - Tuổi: 20 – 35, Có sức khỏe tốt, đủ đảm bảo thực hiện công việc 
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8.   Nhân viên lập trình CAM,  số lượng 02 người 
*** Mô tả công việc 
- Lập trình chương trình cho các máy gia công CNC 
- Thực hiện công việc theo sự phân công của tổ trưởng. 
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động ham học hỏi, có ý thức về an 
toàn, 5S. 
*** Yêu cầu  
- Mức lương: 8 – 15 triệu đồng 
- Không yêu cầu kinh nghiệm 
- Tốt nghiệp trung cấp nghề cắt gọt kim loại; Cao đẳng, Đại học các 
chuyên ngành cơ khí. 
- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc 
- Tuổi: 20 – 35, Có sức khỏe tốt, đủ đảm bảo thực hiện công việc 
 
9. Nhân viên quản lý dự án, số lượng 02 người  
*** Mô tả công việc 
- Hỗ trợ theo dõi dự án từ khi triển khai đến khi giao hàng (báo giá, 
đốc thúc tiến độ, check sản phẩm theo bản vẽ duyệt của KH, hỗ trợ 
thanh toán,...) 
- Hỗ trợ trưởng BP theo dõi, giám sát thực hiện HTQLCL Iso 
9001:2015 
-Hỗ trợ thực thực hiện các công việc chung trong bộ phận 
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động ham học hỏi, có ý thức về an 
toàn, 5S. 
*** Yêu cầu  
- Mức lương: 7 – 10 triệu đồng 
- Không yêu cầu kinh nghiệm 
- Tốt nghiệp trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ 
thuật, có hiểu biết về ISO9001 là 1 lợi thế 
 
10. Nhân viên lắp ráp điện, số lượng 03 người 
*** Mô tả công việc 
-  Nhận, kiểm tra và quản lý các linh kiện điện, khí nén từ phòng mua, 
phòng xuất nhập khẩu. 
- Đấu nối tủ, panel điều khiển phần điện, panel khí cho các máy móc 
tự động hóa. 
- Đấu nối, lắp đặt tại nhà máy của khách hàng. 
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. 
*** Yêu cầu  
- Mức lương: 7 – 10 triệu đồng 
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học ngành Điện - Điện Tử, Tự Động Hóa, 
Điện Công Nghiệp, Cơ điện tử 
- Có kiến thức về các thiết bị điện, thủy lực - khí nén. 
- Đọc hiểu bản vẽ điện, khí nén.  
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm và chủ động trong công việc. 

 
     
 
 
 
 
 
 

II. Chế độ đãi ngộ và chính sách nhân sự 
 - Mức lương: Thoả thuận thêm theo từng vị trí 
- Được hỗ trợ các khoản như: xăng xe, chuyên cần, ăn trưa, du lịch hè, 
khám sức khỏe định kỳ... 
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ 
hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. 
- Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn; 
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, làm thêm ngoài giờ theo luật 
định; 
- Thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh; riêng nhân viên 
bán hàng sẽ có thêm lương thưởng theo doanh số. 
- Thưởng các ngày lễ lớn: Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, Ngày 
30.4 & 1.5 , Ngày Quốc khánh... 
- Tặng quà các ngày lễ (Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu, ngày quốc tế 
phụ nữ…) 
- Phụ cấp thâm niên: Theo năm công tác; 
- Quà tặng kỉ niệm ( Sinh nhật hàng năm; khi Kết hôn; khi sinh con…) 
- Hỗ trợ xăng xe cho vị trí cần đi lại bên ngoài; hỗ trợ tiền công tác phí 
- Hỗ trợ tiền điện thoại: theo vị trí chức danh; 
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. 
- Được nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ, nghỉ thứ 7 (bình quân 2 ngày/ 
tháng )... 
 
  III. Hồ sơ gồm: 
- Đơn xin việc 
- CV bản thân 
- Sơ yếu lý lịch ( có kèm ảnh ) có xác nhận của địa phương. 
- Bản sao CMND, hộ khẩu 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 
- Giấy khám sức khỏe. 
- Số điện thoại liên hệ chắc chắn. 
Hồ sơ ứng uyển ghi rõ bạn biết thông tin tuyển dụng từ đâu (qua 
internet thì từ trang mạng nào) 
 
IV. Địa chỉ nhận hồ sơ 
 - Hồ sơ ứng tuyển gửi về : Công ty Cổ phần công nghệ Năng  Lực  
Việt,   
 -  Địa chỉ: Lô đất số B2 – 3 – 3b KCN Nam Thăng Long, P.Thụy 
Phương, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 
   hoặc email  tuyendung@vcc-group.vn 
 - Liên hệ            : Mrs Châm 
 - Tel                   : 0243.7805300 ext 110  
 - Website công ty :  vcc-group.vn 
V. Hạn nộp hồ sơ 
- Hạn nộp hồ sơ               : 30/05/2015 
 
  Lưu ý: Công ty không hoàn trả hồ sơ nếu không trúng tuyển 
 

 
          
 
                                                    


