
                                    
 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

 
Kính gửi:  Tổ chức, đơn vị có nguồn cung ứng Lao động 

 

  Công ty TNHH SX, TM và DV Đức Phát là doanh nghiệp chuyên chuyên sản 

xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí: phụ kiện kẹp cáp điện, chi tiết phụ trợ…. Công ty có 

nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại văn phòng và xưởng sản xuất như sau: 

Cử nhân kế toán doanh nghiệp: 02 người, làm việc tại văn phòng công ty và tại xưởng 

sản xuất: Yêu cầu: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh 

nghiệm. Vị trí làm việc: quản lý kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, định mức vật tư, quản 

lý kho, thống kê phát sinh hàng ngày, đào tạo thành quản lý chung. 

Kỹ sư, Cử nhân cơ khí chế tạo máy : 02 người, làm việc tại văn phòng công ty và tại 

xưởng sản xuất: Yêu cầu: tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, ưu tiên ứng viên có 

kinh nghiệm. Vị trí làm việc: kỹ thuật viên phân xưởng, kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC), 

đào tạo thành quản đốc xưởng. 

Công nhân kỹ thuật: 04 người: Yêu cầu: tốt nghiệp cao đẳng/ trung cấp kỹ thuật, hoặc 

đã có kinh nghiệm ngành tiện, nguội, đột dập, hàn, sửa chữa cơ điện; có khả năng đọc hiểu 

bản vẽ kỹ thuật, làm việc độc lập và theo nhóm. 

Chế độ: Lương thỏa thuận (mức lương cơ bản theo trình độ, tay nghề ; lương khoán sản 

phẩm + thưởng theo sản lượng + phụ cấp, ăn trưa + BHXH và BHYT theo luật định). Có 

nơi ăn nghỉ tại xưởng cho lao động xa nhà. 

• Địa điểm nhận hồ sơ: P1110- nhà Nơ 5- Bán đảo Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội hoặc 

Xưởng sản xuất công ty Đức Phát - Đường 247- Cụm công nghiệp Hà Bình Phương - 

Thường Tín- Hà Nội. 

• Hồ sơ bao gồm:  Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ; Bản phô tô 

CNTND và Giấy khai sinh; Văn bằng phô tô công chứng ; 02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm. 

 

Trân trọng cảm ơn ! 

T/M CÔNG TY 

P. Giám đốc 
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