
 
 

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH  

 Mô tả công việc: 

- Vận hành, theo dõi, giám sát tình trạng hoạt động các thiết bị đóng gói và chiết rót trên dây chuyền sản 

xuất theo quy trình hướng dẫn 

- Thực hiện khắc phục sự cố thiết bị trong quá trình vận hành 

- Thực hiện bảo dưỡng thiết bị hàng ngày, tuần theo kế hoạch 

- Quản lý tiêu hao vật tư, hiệu suất sử dụng thiết bị được giao 

- Một số công việc chuyên ngành khác tùy từng vị trí được giao vận hành 

 Quyền lợi: 

 -  Lương cạnh tranh, khởi điểm trên 6,5 triệu / tháng và tùy theo vị trí công việc; 

- Thu nhập tăng phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc hàng năm; 

- BHXH, BHYT, BHTN theo Bộ Luật Lao động; 

- Tham quan, nghỉ mát, sinh nhật, thăm hỏi, tặng quà ...; 

- Thưởng các ngày Lễ lớn và tháng lương 13 cuối năm 

 Yêu cầu: 

- Giới tính: Nam, sức khỏe tốt; 

- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Điện Công nghiệp, Điện tử hoặc Cơ khí, vận hành,  

- Có thể làm việc theo ca. 

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm vận hành trong các nhà máy bia, rượu, nước giải khát, đồ uống 

hoặc thực phẩm 

 Yêu cầu hồ sơ dự tuyển 

- Bảng thông tin ứng viên (CV) 

-  Sơ yếu lý lịch 

-  Sổ hộ khẩu  

-  Đơn xin việc viết tay; 

-  Bản sao CMND; 

  - Văn bằng chuyên môn, bảng điểm của trường đào tạo cấp và các chứng chỉ khác  

 Cách thức gửi hồ sơ: bằng 1 trong 2 cách sau: 

+ Gửi bản scan hồ sơ qua email: tuyendungvnb@vinasoy.com.vn 

+ Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện: BP Nhân sự, Nhà máy Vinasoy Bắc Ninh. 

 Địa chỉ: Đường TS5 - KCN Tiên Sơn - Thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 0222.3714.503 

 


