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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

(Nhân viên Cơ khí chế tạo) 

 

Sao Thái Dương (SJF) là doanh nghiệp đại chúng – niêm yết trên sàn chứng khoán 

HOSE - sở hữu các Nhà máy tre gỗ xuất khẩu và nhà máy chế tạo cơ khí tự động hóa, 

được đầu tư bài bản và hiện đại, sản phẩm cơ khí máy móc- tự động hóa của Sao Thái 

Dương đang được các nhà máy sản xuất công nghiệp trên toàn quốc đón nhận và sử 

dụng. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Hệ thống, chúng tôi đang tìm kiếm 

những ứng viên có đam mê và nhiệt huyết và muốn phát triển lâu dài trong ngành sản 

xuất cơ khí chế tạo để gia nhập đội ngũ tài năng của chúng tôi:  

 

Vị trí tuyển dụng:  

- Nhân viên Cơ khí – Cơ điện – Kỹ thuật điện thực hành (10 vị trí) 

Mô tả công việc: 

-  Thợ tiện, phay, lắp ráp và tham gia cơ khí chế tạo. 

- Bảo trì các thiết bi ̣máy móc trong quy trình sản xuất, đảm bảo dây chuyền sản xuất 

đaṭ hiêụ suất cao, an toàn, chất lươṇg; 

- Tham gia các hoạt đôṇg cải tiến bảo trì, bảo dưỡng; 

- Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội  

Yêu cầu:  

- Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp hoặc 1 - 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên 

đã có kinh nghiệm.  

Quyền lợi: 

- Mức lương: khởi điểm 8.000.000đ/ tháng; 

- Hỗ trợ ăn trưa, 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp 

luật; 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao;  

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử 

việc nêu trên. 
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Thời gian làm việc:  

- Toàn thời gian (full-time), trừ Chủ Nhật; 

- Thời gian thử việc: 01 tháng. 

Hồ sơ dự tuyển:  

- Đơn xin việc, CV; 

- Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển. 

- Bổ sung bộ HS đầy đủ sau khi trúng tuyển. 

Hình thức nộp:  

- Qua email: tuyendung@stdgroup.vn, hoặc  

- Tại Công ty CP Đầu Tư Sao Thái Dương: Tầng 8, Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu 

KĐT Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 

Liên hê ̣hỗ trơ:̣ 0243.398.2626  

Mr Nhâṭ : Phòng Hành chính – Nhân sư.̣ 

Di đôṇg: 0972231023. 

Ms Hoa: Phòng Hành chính – Nhân sư ̣

Di đôṇg: 0976805625 

 

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 30 tháng 08 năm 2017 Ứng viên nộp hồ sơ sớm có 

thể phỏng vấn và bắt đầu làm việc ngay. 
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