
   

CÔNG TY TNHH DECORNOW   

Đ/c: Số 2290 Quốc Lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. HCM   

(Cao Ốc Thái An)   

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG  

Vị trí: Nhân viên sản xuất    

1. Mô tả công việc:   

- Lắp ráp thành phẩm:  

- Hàn đèn Led; 

- Cắt khung tranh; 

- Đóng gói, hoàn thiện sản phẩm; 

- Thực hiện yêu cầu khác của cấp trên trực tiếp.  

2. Yêu cầu chung:   

- Siêng năng, chăm chỉ làm việc, chịu học hỏi  

- Chịu được áp lực về khối lượng và tiến độ công việc. - Sẵn sàng làm việc 

ngoài giờ khi có yêu cầu công việc - Tinh thần trách nhiệm cao.  

- Có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.  

- Cẩn thận trong công việc.  

- Ưu tiên thợ từng làm qua ngành khung, nội thất, sửa chữa gia dụng, quảng 

cáo, ngành mộc  

3. Quyền lợi:   



- Lương cứng: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng;    

- Làm càng hiệu quả thưởng càng nhiều công bằng dân chủ, thưởng lương tháng 

13;   

- Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, 

team  building, du lịch hàng năm;     

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;     

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để 

phát  triển bản thân;   

- Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…     

- Có nhiều cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp.   

4. Thời gian làm việc:   

 7h30 – 11h30 và 13h – 17h từ thứ 2 đến thứ 7.    

5. Liên hệ:   

     Email: Hr01@kayrusgroup.com (Tiêu đề ghi rõ vị trí ứng tuyển)   

     Hoặc liên hệ: Ms Trà – 0354 738 837 (Call/Zalo)  

Địa chỉ Xưởng sản xuất: 49/3 Tổ 44, Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, Quận 

12, TPHCM.   

   


