
 

Mã số:QF-GA-01-02                                                                                              Lần sửa đổi: 01 

YÊU CẦU: 
 

- Nam tuổi dưới 35.  

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành cơ khí chế 

tạo, công nghệ kỹ thuật cơ khí, cơ khí chính xác, cơ khí ô 
tô, cơ tin. 

- Có sức khỏe tốt, có thể làm thêm theo yêu cầu của 

Công ty. 
- Ưu tiên: + Người có kinh nghiệm làm việc với máy gia 

công CNC.      

+ Biết tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. 
 

 
 

THU NHẬP  

~8.800.000Đ 
TRỞ LÊN (Có làm 

thêm, làm đêm) 

CÔNG TY TNHH OGINO VIỆT NAM 
CHI NHÁNH BẮC NINH 

 

 

Gửi CV xin việc về địa chỉ mail: 

 Vuphuong@ogino.com.vn hoặc: ovc-bn.ga@ogino.com.vn 

Gọi số: 0222 3906 191 (Gặp Phòng Hành chính) nếu cần giải đáp thông tin 

Thời gian nhận hồ sơ:Từ ngày 25/07/2019 hết ngày 30/08/2019 

 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT  

PHÒNG KỸ THUẬT GIA CÔNG 

 

※ Chế độ thưởng: 

✓Lương tháng 13 (Năm 2018 thưởng 2.5 tháng 

lương cơ bản), thưởng Tết, Thưởng 2/9... 

 

※ Chế độ khác: 

✓Bảo hiểm 24h, liên hoan (3 tháng/lần), quà sinh 

nhật, tiệc cuối năm hoặc du lịch cho toàn bộ nhân 

viên và người thân (1 năm/lần), giải bóng đá OVC (1 

năm/lần) v.v… 
 

※ Chế độ suất ăn: 

✓Ăn trưa miễn phí, chế độ ăn sáng cho nhân viên 

làm ca đêm... 
 

PHÚC LỢI 

Hoạt động văn hóa thể thao 

Hoạt động sản xuất 

✓ Nhân viên mới chưa có kinh nghiệm sẽ được đào 

tạo chu đáo, cẩn thận, tận tình. 

✓Nhà xưởng mát mẻ có điều hòa nhiệt độ. 
✓ Làm việc lâu dài, ổn định.  

✓Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, thoải mái, có 

nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và đi tu nghiệp 

tại Nhật Bản. 

 

CÔNG VIỆC 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 

- Lập trình và chỉnh sửa chương trình gia công CNC 
- Thay dao trên máy gia công CNC: tiện, phay 

- Xử lý bất thường khi có sự cố trên máy gia công CNC 

 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 
 

- Nhà máy tại KCN VSIP Bắc Ninh  

Tên Công ty: Công ty TNHH Ogino Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh                            

(100% vốn của Nhật Bản)    
Địa chỉ: Lô 130, số 11, đường 3, KCN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh. 

Sản phẩm: Gia công linh kiện cho động cơ của Ô tô 

Quy mô công ty:    ~ 200 người 
 

 

HỒ SƠ XIN VIỆC: 

Sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, 4 ảnh 3*4 cm, 

2 ảnh 4*6 cm (mới nhất) và các giấy tờ phôtô 

công chứng sau: Bằng tốt nghiệp Đại học,  

Cao đẳng, bảng điểm, học bạ, giấy khai sinh, 

CMND, bằng lái xe máy, sổ hộ khẩu, giấy 

khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng). 
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