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Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019 
 

Công ty Hyosung Việt Nam 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Chuyên sản xuất các sản phẩm sợi cung cấp cho 

ngành may mặc, lốp ô tô. Do nhu cầu mở rộng nhiều nhà máy mới, công ty Hyosung Việt Nam cần tuyển dụng 

kỹ thuật viên và lao động phổ thông theo các vị trí sau: 
 

1. Vị trí cần tuyển : 

 Vị trí 1 : 800 Lao động phổ thông / QA / QC 

 Vị trí 2 :  40  Bảo trì Điện 

2. Yêu cầu : 

 Vị trí 1 : Cấp 2 trở lên ( hoặc biết tính toán, thuộc cửu chương ~ Không yêu cầu bằng cấp ) 

 Vị trí 2 : Trung Cấp, Cao Đẳng các chuyên ngành thuộc Điện, Điện tử ( sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp ) 

3. Mức lương và phụ cấp :  

- Lương cơ bản : Từ 5.310.000 ~ 5.700.000đ/tháng ( Chưa tính tỷ lệ trượt giá năm 2020 ) 

- Tổng lương : Từ 5.980.000 ~ 6.400.000đ/tháng ( Chưa bao gồm tiền tăng ca ) 

- Phụ cấp học việc, đào tạo công nhân viên mới : 2.400.000đ/năm đầu tiên 

- Phụ cấp giới thiệu ứng viên nội bộ : 800.000 ~ 1.200.000đ/người ( Áp dụng theo đợt thông báo của công ty ) 

- Phụ cấp xe nâng : 200.000/tháng, Phụ cấp thâm niên : 50.000 ~ 300.000đ/tháng 

- Phụ cấp tay nghề : 50.000 ~ 700.000đ/tháng ( Tùy theo vị trí ) 

- Phụ cấp Ngoại ngữ : 500.000 đến 4.000.000/tháng/ngoại ngữ ( Anh, Hàn, Trung, Nhật ) 

- Thưởng khác : tùy theo tính chất của bộ phận 

- Tổng thu nhập từ 7.000.000 đến 12.000.000đ/tháng 

4.   Phúc lợi : 

- Thời gian làm việc : Làm theo 3 ca/ hành chính 

- Thưởng Tết và thưởng năng suất 150% Lương cơ bản 

- Xe đưa rước đi làm từ TP.HCM, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu và các tuyến nội tỉnh Đồng Nai, Xe đưa rước về 

quê ăn tết MIỄN PHÍ 

- Thưởng lễ, tết, quà sinh nhật, du lịch công đoàn, Trợ cấp Hiếu – Hỷ, phụ cấp ngoại ngữ. 

- Tham gia tiết kiệm 200.000đ/tháng.  

- Hỗ trợ chi phí tai nạn rủi ro 24/7 từ 7 triệu ~ 100 triệu 

5. Thời gian và địa điểm phỏng vấn : 

- Phỏng vấn : 8h sáng đến 12h trưa mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

- Địa điểm phỏng vấn: Cổng chính - Công ty TNHH Hyosung Việt Nam 

Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

             Dự tuyển :  
- Gửi hồ sơ qua mail: hongtrang@hyosung.com hoặc tan52170440@hyosung.com 

 Facebook : Hyosung Tuyển Dụng | Website : Hyosungvina.com 

- Liên hệ Phòng Nhân sự: 02513.566.000 – Số nội bộ: 1317 (Ms Trang) /1254 (Mr Tấn) / 1059 (Ms Chung) 
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