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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Kính gửi: Trường Cao Đẳng Nghề Long An 

 

Công Ty TNHH Đông Bắc Việt chuyên sản xuất, gia công cơ khí chế tạo máy. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, Công Ty Đông Bắc Việt cần  

tuyển các vị trí sau:  

A. Các vị trí cần tuyển: 

1. Thợ hàn: 

- Số lượng cần tuyển : 05 

- Mô tả công việc:  

+ Hàn que, hàn mig, hàn tig... 

+ Sử dụng các công nghệ và thiết bị phụ trợ: gò rèn, nguội, gia công cắt gọt kim 

loại 

+ Công việc phân công khác... 

- Yêu cầu:  

+ Nam  

+ Siêng năng, chịu khó, cẩn thận trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. 

2. Kế toán kho 

- Số lượng cần tuyển: 02 

- Mô tả công việc: 

+ Theo dõi nhập xuất tồn kho 

+ Kiểm kê số lượng tồn kho vật tư vào cuối mỗi tuần 

+ Báo cáo công việc hàng ngày của xưởng về văn phòng công ty 

B. Quyền lợi: 

- Lương: Thỏa thuận 

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật 

- Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 

- Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của công ty. 

C. Hồ sơ dự tuyển: 

Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, CMND, hộ khẩu, văn bằng liên quan. 

D. Nơi nhận hồ sơ:  
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