
 

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 
  

Tên nhà máy CÔNG XƯỞNG SỸ NGUYÊN 
Địa điểm nhà máy THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

Thời hạn hợp đồng 3 năm 

Số lượng tuyển 03 Giới tính Nam 

Chiều cao 1m68 Cân nặng 55Kg  trở lên 

Độ tuổi 18 – 35 Học lực Không yêu cầu 

Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Ngoại ngữ Tiếng Trung giao tiếp 

Yêu cầu lao động:  1.Ngoan, thông minh, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, chịu được vất 

vả, có tính  nhẫn nại, ham việc, chủ động, phối hợp làm việc.  

2.Biết hàn 3G  

Mô tả công việc Sản xuất và chế tạo máy công nghiệp 

 Công xưởng chuyên chế tạo trụ bơm xăng và các máy 

móc công nghiệp. 

 Yêu cầu lao động có tay nghề hàn giỏi, hàn 3g. 

 Chủ rộng rãi và tốt, công việc rất tự do, thường xuyên 

được đi lắp ráp máy cho khách hàng, có xe chuyên chở, 

khi đi lắp ráp máy xa, chủ bao tiền ăn và khách sạn cho 

lao động. 

 Hiện đang có 3 lao động Công ty đang làm việc. 

Tăng ca  60h/tháng 

Lương - Lương cơ bản: 24,000 Đài tệ (chưa tính tăng ca) 

(Tương đương khoảng 19.000.000 VNĐ) 

Phí ăn ở 2.500 Đài Tệ, Bao ăn bữa trưa. (nếu tăng ca tối sẽ bao ăn tối) 

Ký túc xá trong xưởng 

Hình thức tuyển chọn Lý Lịch + Clip hàn 

Phí xuất cảnh Liên hệ phòng nghiệp vụ 

Dự kiến xuất cảnh Sớm nhất có thể 

  
Liên hệ: 

Địa chỉ : 33/5 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel : 08 – 39919218 / 39911044 - Fax: 08 – 39919219           

Hotline/Zalo/viber :  0908975488  –  Mr.Thành  / 0903926295 – Mr.Huy   
Trụ sở chính tại Hà Nội : Tầng 5 - tòa nhà CLAND - 156 Xã Đàn 2 - Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội  
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CHI NHÁNH CÔNG TY CP XNK THƯƠNG MẠI HỢP TÁC 

NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT NAM 


