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CÔNG TY TNHH PCC LỤC XƯƠNG VIỆT NAM
( Là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài của Đài Loan, chuyên sản xuất và kinh doanh bột Oxit đồng làm chất dẫn cho bản
mạch điện tử có nhà máy tại Lô đất XN1-3, KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Do
nhu cầu mở rộng sản xuất công ty chúng tôi cần tuyển một số vị trí như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
STT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

1.
NHÂN VIÊN PHÒNG
THÍ NGHIỆM – BỘ
PHẬN QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG

05người

YÊU CẦU
- Nam, nữ tuổi từ 22-30, sức khỏe
tốt , có lý lịch rõ ràng.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về
chuyên ngành hóa phân tích hoặc
hóa vô cơ.
- Có kinh nghiệm làm ở phòng thí
nghiệm.
-Tiếng Anh hoặc tiếng trung giao
tiếp . Ưu tiên ứng cử viên người
Hải Dương, sinh viên mới tốt
nghiệp.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn
phòng.
- Có kiến thức về ISO.
- Có tư duy, tinh thần trách nhiệm
cao.
- Giao tiếp và đàm phán tốt
Chấp nhận sinh viên mới ra
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Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm giám sát quá
trình NVL đầu vào , BTP, thành
phẩm,
- Kiểm soát, phân tích các thông
số trong quá trình sản xuất.
- Phụ trách công việc thao tác
trong phòng thí nghiệm.
- Lập báo cáo phân tích gửi Chủ
quản bộ phận.
-Các công việc khác do chủ quản
bộ phận phân công .

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Mức lương thỏa thuận rõ
ràng khi phỏng vấn .
- Nhận việc ngay.
- Được tham gia vào môi
trường làm việc chuyên
nghiệp, năng động và nhiều cơ
hội học hỏi tại công ty.
- Làm việc theo ca, 6 ngày /
tuần.
- Được hưởng đầy đủ quyền
lợi theo qui định của Luật lao
động.
- Hiện tại mức lương từ:
7triệu- 8,5 triệu .
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trường.
Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 02203.555279, số máy lẻ 105/107 gặp Mrs Xuyến/Mss Mai - Phòng HCNS.
Hoặc CV điện tử xin gửi vào hòm thư: pcc17d@pccchem.com.tw
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