
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TAZMO VIỆT NAM 

Bổ sung nhân sự làm việc tại KCN Long Hậu (cách Phú Mỹ Hưng Q7 10km) 

1. Vị trí tuyển dụng: 

a. Tổ trưởng tổ Lắp ráp cơ khí (01 Nam) 

b. Nhân viên kiểm tra (05 Nam) 

c. Nhân viên vận hành máy Phay CNC, Tiện CNC (40 Nam) 

d. Nhân viên lắp ráp (50 Nam) 

e. Nhân viên lắp ráp biết tiếng Nhật (05 Nam) 

f. Nhân viên bảo trì (05 Nam) 

g. Nhân viên kỹ thuật (10 Nam) 

2. Yêu cầu: 

a. Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện, có ít 

nhất 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên thông thạo tiếng Nhật 

 

b. Tốt nghiệp cấp 3 trở lên hiểu biết cơ khí chế tạo, biết sử dụng các 

loại dụng cụ đo cơ bản, biết đọc bản vẽ điện, cơ khí, không cần kinh 

nghiệm 

 

c. Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, không cần kinh 

nghiệm 

d. Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, hiểu biết cơ khí hoặc điện 

e. Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, hiểu biết cơ khí hoặc điện, biết sử dụng 

tiếng Nhật, ưu tiên tu nghiệp sinh Nhật Bản 

f. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điện công nghiệp 

g. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, ưu tiên có kinh 

nghiệm lập trình máy phay CNC, máy tiện CNC 

 

Liên lạc : CÔNG TY TNHH TAZMO VIỆT NAM 

Lô H.09, Đường số 01, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An. 

ĐT: 028. 38734192 – 028. 38734190 EXT: 101 (gặp Ms Được),  

 

Vui lòng gửi hồ sơ photo có dán hình 3x4 (cm) tại Phòng bảo vệ hoặc gửi 

vào mail: duoc.ho@tazmo-vn.com 

 

Ứng viên chỉ nộp hồ sơ photo, không nộp hồ sơ gốc, Công ty sẽ không trả 

lại hồ sơ cho ứng viên. 


