
                

COÂNG TY TNHH KCC (HÀ NỘI) 

               Ñöôøng  YP2-2, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 

              Tel :  0241.3699.388  Fax : 0241.3699.388 

 

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG 

 

Coâng ty TNHH KCC Vieät Nam, 100% voán nöôùc ngoaøi (Haøn Quoác), chuyeân saûn xuaát caùc loaïi Sôn daàu haøng ñaàu 

quoác teá trong vaø ngoaøi nöôùc. Chuaån bò vaøo hoaït ñoäng. Hieän nay Coâng ty coù nhu caàu caàn tuyeån duïng  vò trí sau: 

 

BỘ PHẬN SẢN XUẤT. 

 

1. Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

 Sức khoûe toát. 

 Trình ñoä hoïc vaán : Tốt nghiệp đại học ngành hóa (hóa polymer hoặc hàng hải).  

 Öu tieân cho hoà sô coù hoä khaåu thöôøng truù taïi Bắc Ninh.  

 Nam giới, nhanh nhẹn hoạt bát. 

 Tieáng Anh (nghe, nói tốt). 

 Nhận những ứng viên mới tốt nghiệp đại học 

 

2. 01 Nhân viên thuộc bộ phận bảo trì & 01 nhân viên cơ khí 

 Sức khoûe toát. 

 Trình ñoä hoïc vaán : Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử và cơ khí. 

 Öu tieân cho hoà sô coù hoä khaåu thöôøng truù taïi Bắc Ninh.  

 Nam giới, nhanh nhẹn hoạt bát. 

 Tieáng Anh (nghe, nói tốt). 

 Nhận những ứng viên mới tốt nghiệp đại học 

 

 

*  HOÀ SÔ NOÄP:  

- Bao goàm : Sô yeáu lí lòch 01 coù xaùc nhaän  cuûa Coâng an nôi ñaêng kí thöôøng truù hoaëc taïm truù – baûn photo, 01 ñôn xin vieäc 

bằng tiếng anh , 01 CMND photo khoâng caàn coâng chöùng, soå HK photo khoâng caàn coâng chöùng, vaø caùc baèng caáp, giaáy tôø khaùc 

lieân quan  neáu coù. 
 

**. QUYEÀN LÔÏI CUÛA NGÖÔØI LAO ÑOÄNG : 

  Ñöôïc thoaû thuaän löông vaø taát caû caùc quyeàn lôïi khaùc ngay  khi phoûng vaán. 

  Được đi Hàn Quốc đào tạo chuyên sâu 6 tháng 

  Phoûng vaán đạt ñi laøm ngay. 

  Được làm việc với các chuyên gia  hàng đầu vể ngành sản xuất sơn. 

 

 

***. HÌNH THÖÙC NOÄP HOÀ SÔ 

 Noäp hoà sô tröïc tieáp taïi coång baûo veä Cty moãi ngaøy keå töø ngaøy 12-8-2015 hoặc qua Ñ.C mail 

klnvv13@gmail.com.Tuyeät ñoái khoâng nhaän hoà sô noäp qua trung gian. 

 

 Löu yù:  

1. Hoà sô noäp seõ khoâng hoaøn laïi,  

2. Khi phoûng vaán xuaát trình giaáy chöùng minh nhaân daân goác ñeå ñoái chöùng neáu coù yeâu caàu. 

 

 
 

      Phoøng Nhaân söï 

       Ngô Thị Vinh 

        (0978.628.241) 


