
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
1) Vị trí tuyển dụng:  

    
STT 

Vị trí       SL   Yêu cầu   

1 

Kỹ sư 
quản 

lý chất 
lượng 

02 

- Nam giới có sức khỏe tốt , chăm chỉ, trung thực, tuổi từ 22 – 30.  
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành cơ khí chế tạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 

làm việc trong lĩnh vực liên quan.  Với các ứng viên là sinh viên mới tốt nghiệp , nếu được 
tuyển chọn sẽ được công ty đào tạo miễn phí qua các chương trình on-job training. 

- Trình độ tiếng Anh tốt: 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết). 
- Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Micorosoft Office) và các phần mềm 

chuyên môn, quản lý kỹ thuật (AUTO CAD). 

2 

Nhân 
viên 
quản 

lý chất 
lượng 
(QCI) 

12 

- Nam giới có sức khỏe tốt , chăm chỉ, trung thực, tuổi từ 22 – 30. 
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành cơ khí chế tạo. Ưu tiên các ứng viên có kinh 

nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí chế tạo. Với các ứng viên là 
sinh viên mới tốt nghiệp , nếu được tuyển chọn sẽ được công ty đào tạo miễn phí qua 
các chương trình on-job training. 

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế . 
- Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Micorosoft Office) và các phần mềm 

chuyên môn, quản lý kỹ thuật (AUTO CAD) 
2) Mô tả công việc: 

+Kỹ sư QLCL:  
- Thiết lập quy trình chất lượng, kế hoạch giám sát và kiểm tra, quy trình giám sát / quy trình kiểm tra 

không phá hủy ,.. dựa trên yêu cầu của khách hàng. 
- Kiểm tra Mill Certificate cho tất cả các vật tư căn cứ theo  tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng. 
- Quản lý và đảm bảo việc thực hiện giám sát chất lượng cho các hạng mục công việc từ khâu giao nhận 

vật liệu, lấy dấu, cắt, gá lắp, hàn, NDE, sơn, bao gói, .. tại công xưởng và công trường chế tạo (nếu 
cần). 

- Xử lý tất cả các yêu cầu của khách hàng và vấn đề phát sinh trong quá trình chế tạo. 
 

+Nhân viên QCI:  
 
- Quản lý chất lượng tại xưởng sản xuất . Thực hiện và đảm bảo  việc giám sát chất lượng các công đoạn 

sản xuất: lấy dấu, gá lắp, hàn, kiểm tra bề mặt và kích thước, kiểm tra không phá hủy, sơn, bao 
gói,..đầy đủ theo đúng quy chuẩn. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng hoặc sự không phù hợp về chất lượng của sản phẩm và các vấn 
đề phát sinh trong quá trình sản xuất một cách kịp thời. 

3) Quyền lợi và nghĩa vụ sau khi được tuyển dụng 
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.  Được ký HĐLĐ có thời hạn ngay sau khi kết thúc thời gian thử 

việc. 
- Làm việc trong giờ hành chính. Nghỉ tất cả các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng và các ngày lễ Tết 

trong năm + 2 ngày nghỉ hè được hưởng nguyên lương (công ty hỗ trợ kinh phí đi nghỉ hè). 
- Tăng lương hàng năm. 
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- Được tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 24/7 theo quy định của nhà 

nước. 
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 
- Tăng ca ngày  thường: 150% tiền lương, vào ngày nghỉ: 200% tiền lương, vào các ngày lễ / Tết: 300% 

tiền lương 
- Tăng lương hàng năm. 
- Trợ cấp nặng nhọc , độc hại: 220.000  ~ 620.000 đồng / tháng (tùy theo tình hình thực tế). 
- Ăn trưa, ăn ca miễn phí tại công ty. 
- Quà sinh nhật, thưởng ngày lễ Tết, lương tháng 13, thưởng lợi nhuận. 
- Các chế độ khác: tuân theo thỏa ước lao động tập thể của Công ty và các quy định của pháp luật 

 
4) Yêu cầu hồ sơ. (Các giấy tờ dưới đây phải được công chứng nếu là bản copy) 

- Đơn xin việc và CV  bằng Tiếng Việt, với vị trí kỹ sư QLCL yêu cầu bằng cả Tiếng Việt và Tiếng 
Anh. 

- SYLL tiếng Việt có xác nhận của chính quyền địa phương có giá trị trong vòng 6 tháng. 
- Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền (có giá trị trong vòng 6 tháng). 
- Giấy khai sinh, Bản photo CMND 
-  Bản photo bằng tốt nghiệp đại học / cao đẳng có chuyên ngành đang được tuyển dụng và các bằng cấp 

có liên quan (bản chính được mang theo đối chiếu khi phỏng vấn).Bảng điểm đại học/cao đẳng. 
    5) Hình thức và hạn nộp hồ sơ. 

- Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email (nhung.hoathihong@doosan.com ) hoặc nộp trực 
tiếp tại công ty  tại địa chỉ km 92, quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng. (Ghi rõ vị trí tuyển dụng 
trong hồ sơ xin việc). 

- Liên hệ:  Phòng Nhân Sự , Điện thoại liên lạc: 0941120068 /  0225.3712705 (số máy lẻ :230) 
- Nhận hồ sơ từ 25/02 ~ 15/03/2019. Ứng viên trúng tuyển  sẽ bắt đầu đi làm  tại công ty từ ngày 

21/3/2019. 
 
 

Công ty TNHH Công nghiệp nặng  
Doosan Haiphong Việt Nam 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


