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THƯ NHỜ GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN 
 
    Kính gửi: Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 

                                                           Thầy Châu Minh Quang 

Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Vy được thành lập vào năm 2005. Lĩnh vực hoạt động hiện tại là gia 

công cơ khí chính xác, chế tạo máy và lắp ráp thiết bị công nghiệp. Địa chỉ công ty: Lô O2, Đường 

số 9, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.  

Hiện tại, công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên theo thông tin bên dưới:  

Vị trí: Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay CNC. 

Mô tả công việc: 

- Đọc hiểu các thông số kỹ thuật chi tiết của bản vẽ, chuẩn bị dao cụ, đồ gá, chi tiết gia công… 

- Vận hành máy tiện, máy phay CNC, gia công chi tiết theo đúng yêu cầu bản vẽ. 

- Thực hiện đầy đủ việc ghi chép các biểu mẫu có liên quan tại vị trí. 

- Làm các công việc liên quan đến cơ khí và các công việc do Quản Đốc, Tổ trưởng phân công. 

Rất mong quý Ban giám hiệu nhà trường và quý Thầy xem xét và giới thiệu các ứng viên thuộc hệ 

đại học và cao đẳng phù hợp với các tiêu chí dưới đây: 

- Không yêu cầu kinh nghiệm 

- Sinh viên mới ra trường 

- Sinh viên còn nợ môn 

- Số lượng: 6 người 

Mức lương thử việc: 5.000.000 VND/tháng chưa bao gồm phụ cấp. 

Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Vy gửi thông tin tuyển dụng đến BGH nhà trường. Kính mong  BGH 

nhà trường giới thiệu cho công ty các ứng viên phù hợp với thông tin trên. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email: hoangvyco@gmail.com/hoangvy030303@gmail.com 

hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại: 0913 898 779 gặp Anh Thuấn để biết thêm thông tin.  

Xin chân thành cảm ơn. 
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