
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Giới thiệu về công ty. 

 

Công ty TNHH Tamada Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư từ Tamada Industries, Inc. Nhật Bản với 

ngành nghề kinh doanh sản xuất, chế tạo, lắp ráp các loại cấu kiện, bồn, bể chứa, ống dẫn, xilo... bằng kim 

loại. Trụ sở công ty đặt tại khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế 

Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng. Qui mô công ty khoảng 50 - 100 người. Công suất sản xuất của nhà máy 

khoảng 600 bồn, bể chứa, ống dẫn, xilo (tương đương 3.000 tấn) bằng kim loại kể từ năm sản xuất ổn định 

(năm 2016) để cung cấp cho thị trường nước ngoài. 

Qui mô về công ty: 50-100 người 

Ngành nghề: cơ khí, chế tạo 

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí công việc sau: 

 

Nhân viên viên thiết kế, số lượng 01 người   

            1. Yêu cầu: 

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật: cơ khí, cơ khí chế tạo máy, tự động hóa 

thiết bị, đóng tàu. 

- Giới tính: Nam hoặc Nữ 

- Độ tuổi: dưới 30 

- Nội dung công việc:  

+ Thiết kế các sản phẩm, kết cấu kim loại, bồn, bể chứa, bình bồn áp lực. 

+ Lập bản vẽ chi tiết: Bản vẽ pha cắt vật liệu, bản vẽ thi công, bản vẽ chôn lấp (bồn, bể  chứa)… 

+ Bóc tách, tính toán khối lượng nguyên vật liệu từ bản vẽ 

+ Quản lý bản vẽ 

+ Kiểm tra, giám sát quá trình gia công,chế tạo theo yêu cầu bản vẽ. 

- Kinh nghiệm: từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương. Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp 

- Yêu cầu khác:  

+ Sử dụng thành thạo Autocad/CAM, biết sử dụng phần mềm vẽ chuyên dụng 

+ Đọc hiểu bản vẽ sản phẩm cơ khí 

+ Có thể tính toán cơ bản về sức bền vật liệu 

+ Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật 

+ Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ thiết kế 

 

2. Chế độ đãi ngộ:  

- Mức lương:  7.000.000 – 10.000.000 VNĐ. Cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn 

- Được tham gia các loại bảo hiểm theo qui định 

- Ăn ca tại công ty 

- Đồng phục, bảo hộ lao động 

- Các chế độ khác theo Nội qui công ty 

- Có cơ hội được đào tạo và làm việc tại Nhật Bản 

 

3. Các yêu cầu khác: 

- Có sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận 

- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty 

 

4. Địa điểm làm việc: Nhà máy tại khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An 

 

Nhận hồ sơ: 

- Hồ sơ trực tuyến gửi về: phuong_nguyen@tamada.vn trước 17:00 giờ ngày 31 – 3 – 2019 

- Nộp hồ sơ trưc tiếp tại công ty (phòng bảo vệ) trước 17:00 giờ ngày 31 – 3 – 2019  

mailto:phuong_nguyen@tamada.vn


Lưu ý: Ngoài thời gian trên công ty sẽ không nhận bất kỳ hồ sơ nào 


