
  CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG BẮC   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

Công ty Cổ phần Phương Bắc là doanh nghiệp hoạt động trong ngành sơn và hóa chất với dây 

chuyền  máy móc hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Nhằm mục tiêu quản lý tốt 

hơn nữa về máy móc nhà xưởng – an toàn lao động, Công ty chúng tối cần tuyển : “Nhân viên quản lý 

kỹ thuật - an toàn” 

* Số lượng : 01 nam, tuổi từ 22 – 35. 

* Yêu cầu : 

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành nghề: kỹ thuật, điện công nghiệp, chế tạo máy, 

cơ khí. 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm cơ bản Word, Excell trên máy vi tính. 

- Am hiểu về các quy trình Quản lý, sửa chữa máy móc thiết bị, an toàn lao động. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào 

tạo. 

   * Mô tả công việc : 

- Quản lý máy móc thiết bị sản xuất, bao gồm : lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, theo dõi máy móc 

hoạt động, hướng dẫn vận hành thiết bị cho CBCNV, theo dõi các bộ phận sử dụng máy đảm bảo 

an toàn, am hiểu về thiết bị để có thể tự sửa chữa hoặc tìm nhà cung cấp sửa chữa và nghiệm thu. 

- Thực hiện các Quy định của Nhà nước về An toàn lao động trong Công ty. 

- Duy trì, theo dõi hoạt động 5S của các bộ phận. 

          * Mức lương và chế độ phúc lợi: 

- Mức lương: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn, có thể thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. 

- Được phụ cấp ăn trưa, ăn ca, phụ cấp xăng xe... 

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHTY, BHTN… theo quy định của nhà nước. Các chế độ thưởng 

lễ, tết, tháng lương thứ 13,tham gia công đoàn, thăm quan du lịch hàng năm. 

* Yêu cầu hồ sơ : 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (dán ảnh 4x6) ; 

- Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của cơ quan y tế (trong vòng 6 tháng) ; 

- 04 ảnh (3x4cm) + 01 ảnh (4x6cm)  

- Chứng minh thư nhân dân, Giấy khai sinh, hộ khẩu (công chứng), các văn bằng chứng chỉ liên 

quan; 

            * Thời Gian nhận hồ sơ: 07/03/2019 đến ngày 20/03/2019 

            * Nơi nhận hồ sơ: Ứng viên gửi CV qua email : tchc.phuongbacjsc@gmail.com 

Nộp trực tiếp tại địa chỉ : Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Phương Bắc-  Ngõ 

439 An Tràng, thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 

Điện thoại : 02258.832.900/ 0963.816.286 ( Ms.Hoa) 

Công ty tuyển dụng trực tiếp, không thu bất kỳ chi phí nào của người lao động. Hồ sơ không 

trúng tuyển sẽ được trả lại.                              
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