
THÔNG TIN VỀ CÁC VỊ TRÍ HIỆN CÔNG TY ĐANG CẦN TUYỂN GẤP TRONG THÁNG 03/2019 NHƯ SAU: 

 
1. Các vị trí đang mở: 

STT VỊ TRÍ YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ Cách nộp hồ sơ 

1 

100 Phiên dịch tiếng Hàn dưới 

xưởng (Làm việc theo ca)  

* Có thể dịch tiếng Hàn tốt (tối thiểu 02 kỹ năng: nghe & nói). 

* Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT 

 

Ứng viên gửi CV xin việc 

bằng tiếng Hàn vào email 

thanhnguyenthi@lgdisplay.

com hoặc 

dinhthihuyenanh@lgdisplay

.com 

(Ghi rõ: Ứng tuyển cho vị 

trí……… trong tiêu đề thư) 

2 

100 Phiên dịch tiếng Hàn Văn phòng 

 (Làm việc giờ hành chính) 

* Có thể dịch tiếng Hàn tốt (nghe nói, đọc, viết) 

* Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học 

3 
300 Kỹ thuật viên/ Technician 

* Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp nghề các ngành Điện/ Điện 

tử, Cơ khí, Tự động, Máy…hoặc tốt nghiệp cao đẳng và đã có 

kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.  

* Yêu thích công việc sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị máy móc 

trong nhà xưởng. 

* Học hỏi nhanh. Có thể làm việc theo ca 12h, ca ngày/ ca đêm. 

Ứng viên gửi CV xin việc 

bằng tiếng Việt vào email 

tuyendung@lgdisplay.com 

(Ghi rõ: Ứng tuyển cho vị 

trí……… trong tiêu đề thư) 

4 

250 Kỹ sư Sản xuất, 

Kỹ sư Chất lượng, Kỹ sư Chăm sóc 

Khách hàng,  Kỹ sư Máy & Thiết bị, 

Kỹ sư Tổng công đoạn, Kỹ sư R&D 

(Engineer) 

* Tốt nghiệp Đại học các ngành Kỹ thuật gồm: Điện/ Điện tử, Cơ 

khí, Tự động, Máy, hoặc tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành và 

đã có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.  

* Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh (nói, viết). Ưu tiên ứng viên biết 

tiếng Hàn hoặc đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, 

có kiến thức tốt về Innovation, Improvement, KPI sản xuât. 

* Sử dụng tốt MS Office (Excel, Power Point). 

* Yêu thích công việc trong các nhà máy SX điện tử như LGDVH. 

Ứng viên gửi CV xin việc 

bằng tiếng Anh vào email 

tuyendung@lgdisplay.com 

(Ghi rõ: Ứng tuyển cho vị 

trí……… trong tiêu đề thư) 
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* Có khả năng học hỏi nhanh & làm việc được dưới áp lực cao. 

Lưu ý: Riêng Kỹ sư chăm sóc khách hàng, Kỹ sư R&D cần có 

khả năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết) 

5 Kỹ sư cao cấp phòng Máy & thiết bị/ 

Senior Technology Engineer 

* Tốt nghiệp Đại học các ngành Kỹ thuật gồm: Điện/ Điện tử, Cơ 

khí, Tự động, Máy 

* Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 

trong các nhà máy SX có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. 

* Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hàn cho công việc. 

* Có kỹ  

năng làm báo cáo & thuyết trình tốt. 

* Có thể chịu được áp lực công việc 

6 

Trưởng phòng Phát triển/  

Development Part Leader 

 

* Tốt nghiệp Đại học các ngành Kỹ thuật gồm: Điện/ Điện tử, Cơ 

khí, Tự động, Máy 

* Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 

trong các nhà máy SX có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.  

* Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hàn cho công việc 

* Có kỹ năng làm báo cáo & thuyết trình tốt. 

* Có thể chịu được áp lực công việc 

7 

 

Trưởng phòng Chăm sóc khách 

hàng/ Customer Service Part Leader 

 

* Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành.  

* Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 

trong các nhà máy SX có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. 

* Có thể sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. 

* Có thể chịu được áp lực công việc.  



8 
Trưởng phòng sản xuất/  

Production Part Leader 

* Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành.  

* Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 

trong các nhà máy SX có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. 

* Có thể sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. 

* Có kỹ năng làm báo cáo & thuyết trình tốt. 

* Có thể chịu được áp lực công việc 

9 
Trưởng các bộ phận Nhân sự/ 

HR Part Leaders 

* Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành. 

* Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm trưởng phòng ở một trong/ 

hoặc tất cả các lĩnh vực: Tiền lương, Tuyển dụng, Quan hệ lao 

động, Kế hoạch Nhân sự. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 

trong các công ty sản xuất có qui mô từ 1.000 nhân viên trở lên. 

* Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết). 

* Sử dụng tốt MS Office (Excel, Power Point).  

* Kỹ năng lãnh đạo tốt, giao tiếp, đàm phán tốt. 

* Có khả năng làm việc thêm giờ & chịu được áp lực công việc 

10 

Chyên viên/  

Nhân viên An ninh Nội bộ 

(Security Specialist/ Assistant) 

* Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành. 

* Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giám sát an 

ninh hoặc ở vị trí tương đương trong các công ty sản xuất có qui 

mô từ 1.000 nhân viên trở lên. 

* Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hàn cho giao tiếp. 

* Yêu thích công việc của phòng An ninh  trong các công ty SX. 

11 Nhân viên bộ phận IT/ 

IT Assistant 

* Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành IT 

* Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh (nói, viết). Ưu tiên ứng viên biết 



tiếng Hàn hoặc đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, 

có kiến thức tốt về lập trình, phần mềm và phần cứng, xử lý các sự 

cố liên quan đến Laptops, smartphone, PCs and Printers, network 

* Sử dụng tốt MS Office (Excel, Power Point). 

* Có khả năng học hỏi nhanh & làm việc được dưới áp lực cao. 

12 
Nhân viên bộ phận kế toán/ 

Accountant Assistant 

* Tốt nghiệp Đại học các ngành Kế toán, Tài chính 

* Có ít  nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 

trong các nhà máy sản xuất về kế toán chi phí, tổng hợp.  Hiểu và 

nắm vững các tài khoản chi phí kế toán. Có khả năng lập kế hoạch 

và có thể phân tích các số liệu 

* Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hàn 

* Sử dụng tốt MS Office (Excel, Power Point) 

* Có khả năng học hỏi nhanh & chịu được áp lực công việc 

13 
100 Tổ trưởng/ Unit Leader 

* Tốt nghiệp tối thiểu THPT. 

* Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm tổ trưởng quản lý SX, quản 

lý chất lượng trong các nhà máy SX thuộc lĩnh vực Điện/ Điện tử. 

* Có kỹ năng quản lý con người tốt. 

* Có thể sử dụng MS. Office (Excel, Power Point) cho công việc. 

* Có thể làm việc theo ca 12h & chịu được áp lực công việc. 

 

 

2. Địa điểm làm việc: Nhà máy Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng, Lô E KCN Tràng Duệ, Hồng Phong, An Dương, TP. Hải Phòng 

 

 


