
 

TUYỂN DỤNG  

Công ty TNHH Hoá Chất Chất Hóa Dẻo VINA (trước đây là Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA) được 

thành lập ngày 22 tháng 6 năm 1995. 

Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh chất hoá dẻo (DOP, DINP), chủ yếu cho ngành nhựa PVC. 

Hiện tại, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: 

Nơi làm việc: Nhà máy – KCN Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai  

 (Có xe đưa đón hàng ngày từ TP.HCM) 

Loại hình công việc:  Toàn thời gian 

Lương:   Thỏa thuận 

 

Hạn chót nhận hồ sơ:  31/07/2022 (hạn nhận hồ sơ có thể kết thức sớm hơn nếu công ty nhận 

đủ hồ sơ đạt yêu cầu)  

 

STT Vị trí 

Số lượng 

cần 

tuyển 

Yêu cầu 

1 
NHÂN VIÊN 

VẬN HÀNH CƠ KHÍ 
3 

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học (Chuyên ngành Cơ khí) 

• Tiếng Anh: trình độ B / TOEIC từ 450 điểm trở lên (Đại 

học), TOEIC từ 350 điểm trở lên (Cao đẳng) hoặc tương 

đương. 

• Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm 

  
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

1. Trực tiếp vận hành thiết bị và tham gia sản xuất. 

2. Tham gia công tác bảo trì máy móc, thiết bị theo sự chỉ định và phân công của Trưởng bộ phận, 

trưởng ca. 

3. Ghi chép, báo cáo các số liệu liên quan đến sản xuất theo quy định của nhà máy:  

- Ghi chép đầy đủ, chính xác các số liệu hoạt động của máy móc thiết bị vào các biểu mẫu theo dõi 

đã quy định. 

- Ghi chép tình trạng bất thường và các sự cố máy móc thiết bị xảy ra trong ca sản xuất và báo cáo 

sự cố. 

- Ghi chép các công việc đã hoàn thành trong thời gian nhà máy bảo trì vào biên bản bảo trì đã quy 

định. 

4. Tham gia công tác bảo trì vệ sinh máy móc, thiết bị theo sự chỉ định và phân công của trưởng ca và 

trưởng nhóm TPM. Đảm bảo vệ sinh trang thiết bị khu vực được phân công. 

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ca, trưởng bộ phận. 

6. Phối hợp chặt chẽ với các nhân viên trong bộ phận khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 
Quyền lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động, Bảo hiểm, và các chính sách phúc lợi theo 

quy định của Công ty. 

 

Người liên hệ:  Ms. Linh (ĐT: 028. 38 278 070   -  DĐ: 0917 100 533), hoặc 

    Ms. Nga (ĐT: 0251. 3841 241   -  DĐ: 0906 319 336), 

  Email: hr@vpchem.net 

  Website: vpchem.net 

mailto:hr@vpchem.net

