CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô XN01, KCN Đại An, P. Tứ Minh TP Hải Dương. SĐT: 02203.555.990

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2021
Công ty TNHH Hyundai KEFICO Việt Nam – nhà máy công nghệ cao là công ty 100% vốn nước ngoài thuộc chi nhánh của tập đoàn
Hyundai Hàn Quốc chuyên sản xuất linh kiện xe ô tô. Hiện nay, công ty đang có nhu cầu tuyển gấp vị trí sau:

Vị trí &
STT
Số lượng

Bộ

Thông tin tuyển dụng

phận

Ghi
chú

Yêu cầu công việc:
-

Nam, từ 23 ~ 30

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kỹ thuật ô tô, cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng các phần mềm thiết kế, Auto Cad, Pro-E
- Giao tiếp tốt tiếng Anh và sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm
Mô

KỸ SƯ PHÁT

1) Kiểm soát bản vẽ:

TRIỂN SẢN
01

PHẨM

tả công việc:

PDT

- Quản lí, sắp xếp các bản vẽ; Danh sách BOM; Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm và phân
bổ cho các bộ phận liên quan
2) Thiết kế:

(01 vị trí)

- Sử dụng phần mềm Pro-E và Autocad để thiết kế sản phẩm, hợp tác & liên kết với
các chuyên gia từ Trụ sở chính tại Hàn Quốc; Đức
- Cải tiến thiết kế bằng cách làm việc với các team khác để tăng chất lượng và năng
suất sản phẩm
- Cùng hợp tác để kiểm tra, phát triển các sản phẩm mới
3) Tạo mẫu Proto:
- Sử dụng thông số kỹ thuật, máy móc, công cụ để thiết kế mẫu proto cho các sản
phẩm/model mới với từng giai đoạn thay đối, phát triển
Yêu cầu công việc:
- Nam, Tuổi từ 22-30

KỸ SƯ QUẢN
02

LÝ SẢN XUẤT
(01 vị trí)

- Tốt nghiệp đại học

MAT

- Có kỹ năng máy tính tốt
- Có thể giao tiếp tiếng Anh
Mô tả công việc:
- Quản lý nguồn nhân lực: với Trưởng chuyền, Trưởng ca được phân công làm việc
trực tiếp trên chuyền giúp cân bằng dây chuyền sản xuất

1/5

guy n ình S n / 2021-08-13 15:53/ This document is an information asset of KEFICO and can not be reprinted or reproduced without permission. In case of violation of this document, it may be sanctioned by our company's laws a

CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô XN01, KCN Đại An, P. Tứ Minh TP Hải Dương. SĐT: 02203.555.990

- Đào tạo: Xây dựng kế hoạch đào tạo và triển khai đào tạo. Huấn luyện tuân theo quy
định của nhóm Quản lý sản xuất đối với Khối công nhân
- Sản xuất & kiểm soát chất lượng: Làm việc với kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn công
việc và thực hiện kiểm tra. Xem xét kế hoạch sản xuất và thiết lập hoạt động theo kế
hoạch. Quản lý dữ liệu ERP đầu vào (sản lượng sản xuất, tỷ lệ phế phẩm, phân tích
vận hành dây chuyền, nhân lực, các bộ phận sử dụng khác)
- Xử lý và kiểm soát phần phế liệu & gia công lại. Thực hiện báo cáo hành động phòng
ngừa / khắc phục. Kiểm soát nguyên liệu thô để cung cấp cho sản xuất
Yêu cầu công việc:
- Nam, từ 23~30
- Tốt nghiệp đại học, chuyên nghành kỹ thuật: Điện, Tự động hóa, Cơ khí,...
- Có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp nước ngoài
- Có kinh nghiệm phát triển nhà cung cấp, quản lý chất lượng nhà cung cấp
- Tiếng Anh thành thạo các kỹ năng: nói/nghe/viết và đọc
- Thành thạo tin học văn phòng

KỸ SƯ PHÁT

- Kỹ năng đàm phán, quản lý tốt, khả năng học hỏi nhanh
Mô tả công việc:

TRIỂN NHÀ
03

CUNG CẤP

PPT

- Thiết lập các quy trình/thủ tục phát triển bộ phận/ nhà cung cấp
- Đánh giá các nhà cung cấp về chất lượng/ khả năng cung cấp/ giao hàng/ ...

(03 vị trí)

- Thúc đẩy liên tục cải thiện chất lượng, chu kỳ và hiệu suất giao hàng của nhà cung
cấp
- Cung cấp, hướng dẫn kỹ thuật cho các nhà cung cấp để đảm bảo tuân thủ sản
phẩm/quy trình với bản vẽ kỹ thuật và đặc điểm kỹ thuật
- Thực hiện giám sát kỹ thuật/ chất lượng/ tuân thủ/ đánh giá năng lực của nhà cung
cấp trong quá trình phê duyệt nhà cung cấp và theo nhu cầu
- Kiểm tra tài liệu, dịch vụ & quy trình để tiếp cận các nhà cung cấp mới
- Thực hiện phân tích nguyên nhân lỗi nhà cung cấp và hành động khắc phục
Yêu cầu công việc:
- Nam, từ 24 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật
máy tính
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/liên quan

NHÂN VIÊN
04

IT
(01 vị trí)

- Tiếng Anh tốt

ITT

- Kỹ năng máy tính tốt
- Có hiểu biết về SAP
- Có kinh nghiệm phát triển SAP, ABAP
- Có chứng chỉ Java, C #, Kotlin, PDA, ... là lợi thế
Mô tả công việc:
- Kiểm soát Hệ thống ERP & cải tiến theo yêu cầu
- Hỗ trợ tất cả các nhóm thực hiện công việc qua hệ thống
- Lập kế hoạch cải tiến & theo dõi hệ thống
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- Báo cáo & đào tạo hoàn thiện hệ thống
- Có trách nhiệm xây dựng nhà máy thông minh
- Duy trì và kiểm soát tất cả các mô-đun ERP
Yêu cầu công việc:
- Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành Công nghệ thông
tin: Công nghệ thông tin, Quản lí dữ liệu, Lập trình,...
- Lập trình .Net C # / VB, TCP-Connection, Serial (COM)
- Kiến thức sâu rộng về mạng, bộ nhớ, quản lý, kiểm tra phần mềm
- Ưu tiên những ứng viên:
+ Có kiến thức và kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu (MS-SQL, Oracle, MS-Access,
Logging…)
+ Hiểu về phát triển UI

KỸ SƯ IT –
05

NHÓM MES

PTT

(01 vị trí)

- Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Mô tả công việc:
1. Phát triển phần mềm sản xuất .Net framework, .Net Core (C#, VB):
 Phát triển hệ thống mới:
- Phát triển hệ thống theo yêu cầu của sản xuất để cải thiện năng suất
 Sửa đổi, khắc phục lỗi, cải tiến cho các chương trình sản xuất:
- Sửa đổi và cải tiến phần mềm sản xuất hiện có
- Sửa lỗi và khắc phục sự cố cho chương trình
- Cải thiện hệ thống (Tùy chỉnh mã nguồn, thay đổi luồng dữ liệu…)
2. Quản trị hệ thống MES (Hệ thống Điều hành Sản xuất)
3. Đào tạo cho công nhân và các bộ phận liên về các hệ thống đang sử dụng.
Yêu cầu công việc:
- Nam, tuổi từ 23 – 32
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật: Điện, Cơ khí, Tự động hóa..
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô là 1 lợi thế
- Thái độ làm việc tốt, chăm chỉ và hòa đồng
- Giỏi Tiếng Anh và Ms Office

KỸ SƯ PHÁT

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản lý dự

TRIỂN
06

KHÁCH
HÀNG
(01 vị trí)

án

SCT

- Có thể giao tiếp Tiếng Hàn là 1 lợi thế
Mô tả công việc:
- Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hang mục tiêu dựa trên quy cách sản
phẩm của Công ty
- Đại diện cho thông số sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của
Công ty
- Chăm sóc khách hang tiềm năng qua Email, điện thoại
- Thường xuyên cập nhật khách hang, thị trường và xu hướng
- Lập kế hoạch dài hạn và đo lường mục tiêu đạt được
- Các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng
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Yêu cầu công việc:
- Nam, trên 30 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành CNTTT hoặc liên quan tới CNTT
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo mật thông tin hoặc IOS
27001 và 3~5 năm kinh nghiệm ở vị tri quản lý
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong công ty lớn, chuyên nghiệp và công
nghệ cao
- Tiếng anh tốt
- Sống tại Hải Dương hoặc gần khu vực Hải Dương
- Được đào tạo tại nước ngoài
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

TRƯỞNG

Mô tả công việc:
1. Quản lý toàn bộ công việc liên quan tới đội an ninh thông tin gồm 3 hạng mục:

PHÒNG AN
07

NINH THÔNG
TIN

SMT

 Quản lý:
- Tổ chức An ninh
- Thỏa thuận & quy định bảo mật

(01 vị trí)

- Thông tin tài sản
- Kiểm tra các vấn đề an ninh
 Kỹ thuật:
- Bảo mật mạng lưới thông tin
- Bảo mật máy chủ
- Bảo mật thông tin người sử dụng
 Vật lý:
- An ninh các khu vực bảo vệ
- Kiểm soát việc ra/vào cửa
- Các thiết bị an ninh (Camera quan sát, thiết bị OA)
- Quản lý dịch vụ an ninh
2. Kiểm tra các vấn đề về an ninh thông tin
Yêu cầu công việc:
- Nam, tuổi từ 22 – 32
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng về điện, điện tử

KỸ THUẬT

- Không yêu cầu kinh nghiệm

VIÊN BẢO

- Thái độ làm việc tốt, chăm chỉ và hòa đồng

DƯỠNG
08

(01 vị trí)

MMT
2

- Có thể làm việc theo ca và làm đêm
- Ưu tiên ứng viên là người Hải Dương và có kinh nghiệm sửa chữa và bảo dưỡng
Mô tả công việc:
- Theo dõi máy trên dây chuyền sản xuất
- Sửa chữa máy móc
- Thực hiện bảo dưỡng định kì và bảo dưỡng phòng ngừa
- Chế tạo đồ gá và các chi tiết thông thường của máy
- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của quản lý
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Vui lòng gửi thông tin ứng tuyển qua:
 Email: tuyendung_hyundai@hyundai-kefico.com (đối với vị trí nhân viên) – Gửi CV Tiếng Anh
 Nộp hồ sơ trực tiếp tại cổng bảo vệ (đối với vị trí công nhân, kỹ thuật viên)
 ĐT: 02203.555.990 (số máy lẻ 1015 or 1016).
 Hotline: 0373 483 246

 Để biết thêm các thông tin về công ty vui lòng truy cập Facebook https://www.facebook.com/kefico.vn
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