THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 2018
Hà nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

CÔNG TY TNHH ISA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ( ISATECH Co.,Ltd )
Địa chỉ: Lô S10-4 KLN Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội ( Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh
Xuân, Hà Nội
Công ty TNHH ISA Kỹ Thuật Công Nghệ được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực
chế tạo máy và điều khiển tự động, chuyên chế tạo máy chính xác và các sản phẩm gia công chi
tiết, đồ gá, dây chuyền phụ trợ cho các ngành công nghiệp sản xuất, công nghiệp điện tử. Với các
đôi tác chiến lước: ABB, Ariston, Sumirubber Việt Nam, Showa, SamSung,....
Hiện tại Công Ty chúng tôi cần tuyển:
III. THỢ HÀN (Số lượng: 02 người)
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hàn các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế
- Làm việc theo ca và theo sự sắp xếp của cấp quản lý
- Làm việc theo nhóm, hòa nhập môi trường công ty
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu công việc;
2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Chứng chỉ hoặc bằng nghề Hàn
- Biết Hàn Tig, Hàn Mig, Hàn Que
- Biết đọc hiểu bản vẽ thiết kế chế tạo là một lợi thế
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm, Có kinh nghiểm xử lý mối hàn đẹp, thẩm mỹ
- Đam mê, trung thực, chịu khó học hỏi trong công việc. Chịu được áp lực công việc cao.
3. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Lương theo thỏa thuận, tăng lương theo năng lực và thưởng theo kết quả làm việc ( Đánh giá
và xét tăng lương 1 ~ 2 lần/ năm)
- Được đào tạo định kỳ kỹ năng chuyên môn cần thiết phục vụ cho công việc, Có cơ hội thăng
tiến
- Phụ cấp ăn trưa, làm ca
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp
đồng chính thức.
- Ngày nghỉ: nghỉ phép, nghỉ lễ tết, được nghỉ 04 ngày chủ nhật và 02 ngày thứ bảy mỗi tháng.
- Các chế độ phúc lợi khác: quà tặng sinh nhật, giao lưu nội bộ hàng tháng, nghỉ mát hàng năm
4. HỒ SƠ BAO GỒM
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương,
- Giấy khám sức khỏe (Bệnh viện Quận, huyện)
- Giấy khai sinh bản sao (công chứng); Chứng minh thư photo
- Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ (công chứng); 02 ảnh 3x4
Hạn nhận hồ sơ: 20.03.2018
Người liên hệ: Ms Trang - 0165.8964.281
Hồ sơ gửi qua mail: trangnth.isa@gmail.comhoặc tu@isatech.com.vn

