THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Giới thiệu nhà tuyển dụng:
Được thành lập từ năm 2006, DILIGO Holdings - Tử tế từ TÂM là công ty 100%
vốn của người Việt, chuyên sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng
tại Việt Nam với 02 nhãn hàng chính là NIVA và LIPZO: các sản phẩm tăm bông,
khăn ướt, khăn, nước rửa tay, gel sát khuẩn, bông y tế, khẩu trang... mang nhãn hiệu
NIVA; các sản phẩm chăm sóc răng miệng có chất lượng, được khách hàng tín nhiệm
như bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng mang nhãn hiệu LIPZO.
I - Vị trí tuyển dụng - Số lượng:
1- Kỹ thuật Vận Hành: 15 Nhân Viên
2- Kỹ Thuật Bảo Dưỡng: 05 Nhân Viên
II - Mô tả công việc:
1- Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành:
 Đứng máy và vận hành máy;
 Thiết lập các cài đặt cho máy móc, thiết bị;
 Khởi động máy móc và điều chỉnh khi cần thiết để cải thiện hiệu suất, công
suất làm việc của máy;
 Vận hành máy móc thiết bị theo hướng dẫn;
 Khắc phục sự cố và thực hiện bảo trì;
 Kiểm soát chất lượng, báo cáo sự cố với cấp trên khi bất cứ vấn đề kỹ thuật gì
xảy ra;
 Tuân thủ tất cả các quy định về an toàn và sức khỏe;
 Vệ sinh máy móc và đảm bảo vệ sinh trong khu vực làm việc.
2- Nhân Viên Kĩ Thuật Bảo Dưỡng:
 Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng;
 Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì;
 Hỗ trợ lắp đặt các thiết bị;
 Có kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng.

III - Yêu cầu:
 Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật;
 Có kỹ năng làm việc theo độc lập, làm việc nhóm.
 CHƯA KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO
IV - Quyền lợi:
 Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời
gian thử việc;
 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào
tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 Mức lương: từ 7.000.000 đến 11.000.000 VND
 Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho
người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT,
BHTN…).
 Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
 Được nghỉ các ngày lễ theo quy định.
 Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của
Công ty.
V- Thời gian làm việc: Full-time
VI- Cách thức ứng tuyển:
– CV ứng tuyển gửi về mail: Hrbpfn@lipzo.com
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021
Mọi thắc mắc liên hệ: BP Nhân Sự nhà máy Diligo Holdings.
Mr. Kiên 0971 526 555

