
 

CÔNG TY TNHH TBD SHIHLIN VIỆT NAM 

Đường sô 10 - KCN Hố Nai – Trảng Bom – Đồng  Nai 

SDT: ( 0251 ) 3987750 ～ 52 

-----------o0o----------- 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  
Công ty Shihlin  có vốn 100% đầu tư của Đài Loan ( thuộc tập đoàn Shihlin Electric ) chuyên sản xuất 

máy biến thế 1&3 pha . Hiện nay mở rộng sản xuất nên có nhu cầu tuyển dụng như sau : 
 
 

VỊ TRÍ 

TUYỂN DỤNG 

 

YÊU CẦU 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

SỐ 

LƯỢNG 

 

 

Quản lý sản xuất 

-Trình độ: Đại Học 

-Chuyên ngành: Ưu tiên 

ngành điện công nghiệp 

-Nam/ Nữ: 23 Tuổi trở lên 

-Ngoại ngữ : Hoa hoặc Anh  

-Sắp xếp lưu trình sản xuất 

-Quản lý nguyên vật liệu 

-Nâng cao chất lượng sản xuất 

-Sẽ trao đỗi thêm khi phỏng vấn. 
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Nhân Viên. 

Kiểm tra chất lượng 

 

 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại 

Học trở lên. 

- Chuyên ngành: Điện công 

nghiệp 

- Nam 22 tuổi trở lên 

 

-Kiểm tra chất lượng máy biến áp, các 

công đoạn trong quá trình sản xuất. 

- iểm tra nguyên vật liệu đầu vào. 

-Th  nghiệm và kiểm tra chất lượng 

sản ph m trư c khi suất  ưởng. 

-Sẽ trao đỗi thêm khi phỏng vấn. 
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Nhân Viên. 

   thuật 

 

  

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại 

Học trở lên. 

- Chuyên ngành: Điện công 

nghiệp. 

- Nam/Nữ 22 tuổi trở lên 

 

- hai phá bản vẽ máy biến áp. 

-Nghiên cứu phát triển máy biến áp. 

-Sẽ trao đỗi thêm khi phỏng vấn. 
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Cải Tiến Trang 

Thiết Bị 

-Trình độ: Đại Học 

-Chuyên ngành: Ưu tiên 

chuyên ngành điện công 

nghiệp. 

-Nam: 25 Tuổi trở lên 

-Ngoại ngữ : Hoa hoặc Anh  

-Cải tiến trang thiết bị công ty. 

-Giảm thời gian lưu trình sản  uất 

nâng cao hiệu quả sản  uất. 

-Sẽ trao đỗi thêm khi phỏng vấn. 
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Nhân Viên  inh 

Doanh 

( Tuyển gấp!!!) 

-Trình độ: Tốt nghiệp Cao 

Đẳng/Đại Học trở lên. 

-Ngành kinh tế hoặc điện 

( ưu tiên ngành điện công 

nghiệp) 

-Nam/Nữ : 22 tuổi trở lên 

-Nữ tiếng anh giao tiếp 

-Chăm sóc khách hàng 

-Tư vấn máy biến áp 

-Tìm khách hàng m i 

- Sẽ trao đỗi thêm khi phỏng vấn. 

*Có thể di công tác 
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   Quyền lợi:  

- Được tăng lương 2 lần trong 1 năm. 

- Thưởng hấp dẫn. 

- Có các khóa đào tạo cho quản lý, nhân viên. ( l p học tiếng hoa, tiếng anh, vi t nh văn 

phòng,...) 

- Thời gian làm việc: từ 7:30 đến 16:30, nghỉ thứ 7 cách tuần. 

- Môi trường làm việc thân thiện. 

- Được tham gia các tour du lịch. 

Nếu ứng viên phù hợp v i vị tr  cần tuyển dụng của công ty  in vui lòng hộp hồ sơ vào phòng 

bảo vệ hoặc gửi CV vào mail : Thuyphuong1223@gmail.com 

mailto:Thuyphuong1223@gmail.com


Số điện thoại liên hệ : ( 0251 ) 3987.750 bấm phiếm 137 gặp nhân s . 

                                                                             
 

                                                                      

                 

 


