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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 khuôn mẫu, gia công cơ khí. Phục vụ cho 

việc mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty cần tuyển các vị trí sau: 

 

 
 

 CHẤP NHẬN HỒ SƠ PHOTO 
 Gửi hồ sơ trực tiếp tại: Phòng bảo vệ Công ty 

(Nhà máy HTMP1) tất cả các ngày trong tuần. 

 Có thể gửi CV theo địa chỉ : 

Email: “phong_hcns@htmp.com.vn”  hoặc 

Zalo: 0987 082 788   

Facebook: Tuyển dụng HTMP Việt Nam - 

Nhà máy khuôn QuangMinh MêLinh HàNội 

https://www.facebook.com/htmp.com.vn 

 Hotline: 0987 082 788 -  

024.3525.1113 (phím 0) để được hỗ trợ. 

 Lương thỏa thuận hoặc theo quy định của Công ty. 

 Tăng lương hàng năm. 

 Thưởng 4 lần/năm. 

 Du lịch 1 lần/năm. 

 Ăn trưa, ăn ca: 30.000đ/bữa/người. 

 Phụ cấp giao thông: 500.000đ/tháng/người 

 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. 

 Đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng. 

        

VỊ TRÍ SL MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU 

NHÂN VIÊN  

KẾ HOẠCH 

SẢN XUẤT 

(Nữ) 

Chính thức 

03 

- Lập báo cáo tổng hợp, theo dõi tiến độ, lịch trình các khuôn. 

- Gửi báo cáo tiến độ các khuôn tới khách hàng 

- Thông tin đến Ban Giám đốc, các bộ phận trong công ty và đến 

khách hàng  về kế hoạch. 

- Trao đổi, liên lạc, đàm phán với khách hàng trong và ngoài nước . 

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

-  Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tiếng Anh, 

Kinh tế. 

- Thành thạo máy tính và tin học văn phòng. 

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 

- Giao tiếp tiếng anh tốt. 

- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực, sức khỏe tốt. 

 

 

NHÂN VIÊN 

KỸ THUẬT  

KHUÔN 

(Nam) 

Chính thức 

05 

- 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 M.Office 

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

trong ngành cơ khí chế tạo, có kiến thức về khuôn mẫu, có 

khả năng đánh giá theo dõi tiến độ sản xuất. 

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

- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực, sức khỏe 

tốt. 

NHÂN VIÊN  

QC 

(Nam) 

Chính thức 

02 

- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn theo quy trình, 

quy định của công ty. 

- Kết hợp với bộ phận sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp. 

- Biết sử dụng thành thạo loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết 

quả đo. 

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Cơ khí chế tạo. 

- Đọc hiểu tốt bản vẽ 2D theo tiêu chuẩn JIS. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm Auto CAD. 

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương tự 

trong các công ty của ngành cơ khí chế tạo. 

- Có khả năng làm ca, kíp 

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

- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực, sức khỏe tốt 

NHÂN VIÊN  

LẮP RÁP 

KHUÔN 

(Nam) 

Chính thức 

 10 

- Tập hợp chi tiết theo bản vẽ. 

- Lắp chỉnh các chi tiết của bộ khuôn theo bản vẽ. 

- Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên. 

- Tốt nghiệp THPT, Trường nghề, Trung cấp – Cao đẳng 

chuyên ngành cơ khí. 

- Biết đọc hiểu bản vẽ là một lợi thế. 

- Có khả năng làm ca, kíp 

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

- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực, sức khỏe tốt. 

NHÂN VIÊN  

TỔ CNC 

(Nam) 

Chính thức 

05 

- Vận hành máy CNC. 

- Dò gá đặt phôi trên bàn máy CNC. 

- Ghi chép, vận chuyển phôi thành phẩm cho bộ phận tiếp theo. 

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

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí. 

- Sử dụng thành thạo máy tính, phầm mềm gia công. 

- Ưu tiên ứng viên  có kinh nghiệm đứng máy CNC. 

- Có khả năng làm ca, kíp 

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

- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực, sức khỏe 

tốt 

NHÂN VIÊN  

PHAY VẠN 

NĂNG 

(Nam) 

Chính thức 

03 

- Vận hành máy phay, máy mài vạn năng, máy khoan cần. 

- Thực hiện 5S tại vị trí làm việc. 

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

- Tốt nghiệp THPT, Trung cấp nghề  trở lên, chuyền ngành 

cơ khí, cắt gọt kim loại… 

- Chịu được áp lực công việc. 

- Sẵn sàng làm thêm, làm ca kíp khi có yêu cầu. 

- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi. 

HỒ SƠ YÊU CẦU GỒM 

mailto:
mailto:iso5s_htmp@htmp.com.vn
https://www.facebook.com/htmp.com.vn

