
Công ty TNHH HAL Việt Nam là một Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, với quy mô 

1,600 CNV, hoạt động trên lĩnh vực sản xuất khuôn đúc, đúc nhôm cho ngành công 

nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp khác, có trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Với công nghệ kỹ thuật cao tiên tiến bậc nhất, HAL Việt Nam không ngừng mở rộng sản 

xuất, tuyển dụng nhân lực, đào tạo nhân tài. 

HAL 1 HAL 2 HAL 3

HAL VIETNAM CO., LTD
HAL1: Lô B18, B19, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.                      
HAL2: Lô P12, P13, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.                       
HAL3: Số 15, Đường 03, KCN VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh.   

LƯU Ý : CÔNG TY KHÔNG THU BẤT KỲ 

KHOẢN PHÍ TUYỂN DỤNG NÀO TỪ ỨNG VIÊN

NHÀ MÁY HAL3

VỊ TRÍ HAL VIETNAM TRONG 

KCN VSIP BẮC NINH

* Địa điểm nhận Hồ sơ: 
➢ Nhà máy HAL1: Lô B18, B19, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Tel: (84 - 24) 3 8812 795 (số máy lẻ: 105)
➢Nhà máy HAL3: Số 15, Đường 03, KCN VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh.  Tel: (84 - 222) 3906 188 (số máy lẻ: 104)

NEW

HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ hết ngày: 30/12/2019

- Lịch phỏng vấn và đi làm sẽ liên lạc 
trực tiếp qua điện thoại.

Chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc:  
・Điều chỉnh tăng lương thưởng hàng năm theo đánh giá năng lực.

・Hưởng chế độ theo luật Lao động Việt Nam và chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp ăn ca, phụ cấp ăn sáng cho CNV làm ca 3 về, 

phụ cấp đi lại…) và nhiều chế độ khác.

・Công ty có khu ăn, nghỉ, nhà tắm với dầu gội, sữa tắm do Công ty cung cấp và nhiều phúc lợi khác.

・Các hoạt động trong và ngoài Công ty: Du lịch, tiệc cuối năm, thể thao văn hóa, hoạt động cộng đồng …

・Hỗ trợ thuê chung cư cho CNV tại cả 3 nhà máy (KCN Thăng Long và KCN VSIP Bắc Ninh) và hỗ trợ cho CNV mượn xe đạp để đi lại.

・Hàng năm Công ty mở lớp tiếng Nhật đào tạo miễn phí cho toàn bộ CNV của Công ty.

KSK định kỳ hàng năm

Xe đạp cho CNV mượn đi lại

Tòa chung cư cho CNV ở

Hoạt động cộng đồng

Tel:  (84-24) 3 8812 795 

Tel:  (84-24) 3 9590 226

Tel:  (84-222) 3 906 188 

Du lịch toàn Công ty

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1.  Sơ yếu lý lịch (bản gốc).
2.  Bằng TN PTTH phôtô công chứng.
3.  Giấy xác nhận dân sự (bản gốc).
4.  CMTND công chứng (1 bản) + photo (1 bản)
5.  Học bạ phôtô công chứng.
6.  Sổ hộ khẩu phôtô công chứng.
7.  Giấy khai sinh bản sao.
8.  Giấy khám sức khỏe bản gốc.
9.  Đơn xin việc viết tay hoặc theo mẫu.
10.  Ảnh 4x6 (1 chiếc)
11.  Bằng lái xe máy phô tô (nếu có).

* Trong 1 tháng đầu tiên làm việc tại Công ty bạn không cần lo lắng tới các vấn đề:

1. Ăn uống: Công ty hỗ trợ chế độ ăn ngày 3 bữa tại Công ty.

2. Phương tiện đi lại: Sau 10 ngày làm việc, Công ty hỗ trợ cho mượn xe đạp của Công ty để đi lại (trong suốt quá trình làm việc tại Công ty).

3. Nhà ở: Công ty đã thuê chung cư cho CNV ngoại tỉnh ở với giá hỗ trợ chỉ từ 60,000 VNĐ/tháng (trong suốt quá trình làm việc tại Công ty).

VỊ TRÍ HAL VIETNAM TRONG KCN 

THĂNG LONG

Tiệc cuối năm toàn Công ty

Tuyển dụng HAL Việt Nam

TUYỂN DỤNG

Số lượng: 20 CÔNG NHÂN NAM, NỮ

(Làm việc tại nhà máy HAL3, KCN VSIP Bắc Ninh)

Thu nhập 1 tháng sau khi ký hợp đồng chính thức:

5,150,000 ~ 6,550,000 VNĐ
(Mức thu nhập trên chưa bao gồm phụ cấp làm thêm giao động từ 800,000vnđ~1,000,000vnđ/tháng)

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
1. Tuổi từ 18 đến 35. Tốt nghiệp PTTH.
2. Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao trong công việc, có thể làm chế độ 3 ca, không bị cận thị.
3. Nam: Cao từ 1.60m trở lên, nặng 50kg trở lên; Nữ: Cao từ 1.50m trở lên, nặng 40kg trở  lên

không có con nhỏ dưới 1 tuổi.
4. Thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc và có thể gắn bó lâu dài với Công ty (Hợp đồng không                      

xác định thời hạn).
5. Để đảm bảo an toàn, nếu bạn đi xe gắn máy yêu cầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có

bằng lái xe với các loại xe có dung tích xi lanh trên 50cc, mũ bảo hiểm đạt chuẩn, xe có biển số, 2  
gương chiếu hậu (không dùng gương cầu lồi). Không đi dép lê, giày hở ngón, hở gót chân.


