
 

   

                        CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG 
     

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

     

    Công ty TNHH LG DISPLAY VIETNAM HAI PHONG là công ty sản xuất Module của OLED TV và POLED 

Di động hàng đầu thế giới với tổng vốn đầu tư đến năm 2021 là 4,65 tỷ USD. Nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, ngày 

liên tục tuyển dụng các vị trí kỹ sư với thông tin như sau: 

 

1. Địa điểm làm việc 

- Tại Hải Phòng: Nhà máy công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (LGDVH) 

- Địa chỉ: Lô E, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng 

 

2. Mô tả công việc 

Thực hiện các công việc của Kỹ sư tại bộ phận: Nghiên cứu và phát triển, Sản xuất, Máy – Thiết bị hoặc Quản lý 

chất lượng. Nội dung công việc chính tại mỗi vị trí tương ứng như sau: 

1) Kỹ sư Nghiên cứu phát triển 

- Kiểm tra, phân tích các lỗi phát sinh liên quan đến thiết kế của sản phẩm 

- Cải tiến để đưa thiết kế vào sản xuất 

2) Kỹ sư Sản xuất 

- Quản lý năng suất và chất lượng sản phẩm 

- Kiểm soát tình trạng máy móc, tỷ lệ lỗi của sản phẩm 

- Cải tiến để nâng cao hiệu suất của dây chuyền sản xuất nhằm đạt được chỉ tiêu sản lượng 

3) Kỹ sư Máy – Thiết bị 

- Khắc phục sự cố máy móc, thiết bị trong nhà máy. Có giải pháp để xử lý khi sự cố xảy ra 

- Chịu trách nhiệm về năng suất, hiệu suất,… của máy móc, thiết bị 

- Cải tiến để tiết kiệm năng lượng, tăng chất lượng sản phẩm 

4) Kỹ sư Quản lý chất lượng 

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra 

- Phân tích lỗi, cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm 

 

3. Yêu cầu chung 

- Sinh viên năm cuối và cựu sinh viên các chuyên ngành Kỹ thuật (Điện/Điện tử, Cơ khí, Máy móc, Tự động hóa...)  

- Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc với đầy đủ các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết 

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần học hỏi, có thể làm việc dưới áp lực cao 

 

4. Chế độ phúc lợi  

- Mức lương hấp dẫn; thưởng tháng lương thứ 13, thưởng năng suất, thưởng thành tích cá nhân 

- Được đánh giá và xét tăng lương, thăng chức hàng năm theo quy chế công ty 

- Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện 

- Được đóng bảo hiểm theo luật lao động, được mua thêm bảo hiểm tai nạn 24/24 

- Có xe bus đưa đón nhân viên trong và ngoài thành phố Hải Phòng 

- Có kí túc xá tiêu chuẩn 3 sao cho nhân viên ở xa 

- Có trung tâm y tế; trung tâm thể dục thể thao đầy đủ trang thiết bị hiện đại 

 

Trân trọng thông báo! 

Bộ phận Tuyển dụng LG Display Việt Nam Hải Phòng 


