
  

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG  

Tên nhà máy Công Ty Cổ Phần Ô Tô Quốc Thụy 
Địa điểm nhà máy Trung Lịch - Đào Viên  
Số lượng tuyển 16 Người Giới tính Nam  

Chiều cao 1m60 trở lên Cân nặng 55 Kg trở lên 

Độ tuổi 18 –32 tuổi Học lực Không yêu cầu 

Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn Ngoại ngữ Tiếng Trung  

Yêu cầu lao động:  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 và tăng ca theo sắp xếp. 

Không nhận người mù màu,  chân tay, lưng , eo từng bị 

gãy,tổn thương 

Nội dung công việc - Thao tác máy 

- Sản phẩm chủ yếu của công ty: linh kiện ô tô 

- Làm luân ca 

- Có điều hòa, nhưng nếu làm hàn điện, nhiệt độ 

trung bình 28-30 độ, có tiếng ồn. 
Tăng ca - 2 tiếng/ngày  

- Trợ cấp tiền ăn 3,290. 

- Trợ cấp ca chiều từ 3,200 – 4000 đài tệ 

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

Phí ăn ở Không trừ phí ăn ở. (điện nước 500 đài tệ/tháng) 

Ký Túc Xá ngoài xưởng. 

Cung cấp bữa trưa và bữa tối của ngày làm việc. (ngày 

nghỉ ăn uống tự túc) 

Hình thức tuyển chọn Phỏng vấn qua mạng và qua Sơ yếu lý lịch. 

Dự kiến xuất cảnh Tháng 02 năm 2021. 

 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 :  0968235098  –  Mr.Thành     
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 

 


