Giới thiệu
Duy Tân là một trong những công ty nhựa hàng đầu Việt Nam được người tiêu dùng yêu
mến và tín nhiệm. Chuyên sản xuất trong 3 nhóm lĩnh vực chính: Nhựa Gia Dụng - Bao Bì
Thực Phẩm, Hóa Mỹ Phẩm & Dược Phẩm - Khuôn mẫu chính xác

Vị trí tuyển dụng:

Nhân Viên Kỹ Thuật

Số lượng:

25 người

Mô tả công việc
- Giải quyết sự cố trong ca (đối với kỹ thuật trực ca) sao cho hợp lý nhất, triệt để nhất
- Bảo trì máy móc thiết bị đúng theo lịch (đối với kỹ thuật bảo trì)
- Thực hiện các công việc chuyển đổi sản phẩm theo sự phân công của tổ trưởng.
- Quản lý và kiểm soát trang thiết bị máy móc được giao
- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật để sản phẩm đạt yêu cầu
- Thử khuôn, thử mẫu theo yêu cầu được giao
- Đề xuất các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
- Quản lý cấu tạo máy móc, thiết bị, đưa ra các giải pháp tối ưu hiệu quả sử dụng (đối với
kỹ sư cơ khí)
Địa điểm làm việc:
1. Công Ty Nhựa Duy Tân - Hồ Học Lãm:

298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Q. Bình Tân, TPHCM (Ngã tư Hồ Học Lãm và
Võ Văn Kiệt)
2. Công Ty Nhựa Duy Tân - Chi nhánh Bình Chánh:

Số B22 / 463i, đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM.
(Gần cầu Kênh C)
3. Công Ty Nhựa Duy Tân - Chi nhánh Long An – Thuộc Khu Công Nghiệp Tân

Đô
Lô D2, Cụm công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh
Long An.

Quyền lợi được hưởng:
1. Được hỗ trợ 01 suất cơm / ca làm việc; Công ty cấp đồng phục
2. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN;
3. Được cấp thêm Bảo hiểm tai nạn 24 / 24;
4. Được hưởng phép năm, chế độ nghỉ Lễ, Tết theo Luật lao động hiện hành;
5. Được thưởng lương tháng 13; Quà Lễ, Tết, Hiếu, Hỷ, Sinh nhật
6. Được thưởng thành tích và xem xét tăng lương hàng năm dựa vào đánh giá cuối năm;
7. Du lịch hàng năm
8. Hỗ trợ xe về miền tây trong dịp tết cho CBNV
9. Thu nhập cạnh tranh trên thị trường

Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng hoặc Trung Cấp các chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ
điện tử, kỹ thuật cơ khí hoặc ngành nghề có liên quan.
- Có kiến thức cơ bản về cơ khí
- Ham học hỏi, chịu khó
- Yêu thích môi trường sản xuất, làm việc với máy móc
- Làm việc theo ca 8 tiếng

Thông tin liên hệ:
Phòng Tuyển dụng – Công ty Nhựa Duy Tân
SĐT: (028) 3876 2222 – Ext: 282/289
hoặc liên hệ trực tiếp Anh Ngọc – Chuyên Viên Tuyển Dụng
Di động: 0932.073.000 / Email: nguyenkhanhngoc@duytan.com
Địa chỉ: 298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
Hotline: 0938 500 083
Email: tuyendung@duytan.com
Website: https://duytan.com/

