
TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY TNHH SẢN XUÁT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHONG 

[VSIP BẮC NINH] 

Vị trí: Kỹ sư cơ khí 
- Lương cứng: 10-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực) 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo BLLĐ, BHXH 

- Thời gian làm việc: T2-T7 (8h -17h) 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
- Am hiểu kỹ thuật trên line sản xuất, tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố trên line 

sản xuất,. 

- Lắp đặt và bảo dưỡng máy trong dây chuyền sản xuất. 

- Sửa chữa các máy móc trong dây chuyền sản suất: máy đột dập, sấn, hàn lưới... 

- Khởi động, đánh giá thiết bị, đánh giá thiết lập điều kiện sản xuất dây chuyền 

- Cải tiến chất lượng, cải tiến chi phí 

- Lập kế hoạch sản xuất, quản lý nhân lực trong dây chuyền 

- Quản lý, thiết kế và vận hành, lắp khuôn trên máy 

- Thiết kế, biên tập tập kỹ thuật, dữ liệu sản phẩm 

- Tham gia phát triển sản phẩm mới 

- Làm báo cáo định kỳ 

- Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của cấp trên. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC VÀ KỸ NĂNG 
- Giới tính: Nam 

- Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Công Nghiệp Hà Nội, Đại Học Thái Nguyên.......chuyên 

ngành: Cơ khí chế tạo, Cơ điện tử, Cơ điện hoặc có liên quan đến kỹ thuật. 

- Có kinh nghiệm làm về một số  máy móc như Hàn Tự động, Máy dập kim loại, máy 

Chấn. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về lĩnh vực trên. Chấp nhận sinh viên mới ra 

trường. 

- Biết đọc và vẽ được Cad 2D,3D 

- Năng động, trung thực, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, muốn gắn bó lâu dài với công 

ty. 

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC 

- Số 33, Đường 15, Vsip Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

- Thông tin liên hệ: 

- Ứng viên quan tâm gửi CV về địa chỉ mail: ngoc.nguyen@dprack.com.vn hoặc liên hệ 

sđt: 0934 465 486 hoặc 0977 322 911. 


