
          CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH 

Nhà máy 1: 42 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

Nhà máy 2: 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình 

Dương 

                ISO 9001:2015 – HACCP – GMP  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

- Nhân viên KCS: 01 người 

- Nhân viên Kỹ thuật - Bảo trì: 02 người 

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Nhân viên KCS:  

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào 

- Giám sát quá trình, kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất, thành phẩm 

- Định hướng công nhân thực hiện công việc theo đúng quy trình. 

- Tính  định mức nguyên liệu sử dụng, hao hụt trên từng LXS. 

- Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng các công thức sản xuất, quy trình kiểm tra, giám 

sát. 

- Giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng về vấn đề chất lượng. 

-Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo sự phân công của 

trưởng phòng. 

 Nhân viên Kỹ thuật - bảo trì: 

- Kiểm tra, tư vấn về chửa và bảo trì máy móc liên quan đến phòng. 

- Đảm bảo máy móc vận hành theo kịp tiến độ sản xuất. 

- Đề xuất các giải pháp cải tiến lên trưởng phòng, ban lãnh đạo để cải tiến máy 

móc thiết bị. 

III. YÊU CẦU 

- Nhân viên KCS: Nam, Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa chuyên ngành kỹ thuật Hóa 

học. 

- Nhân viên Kỹ thuật - Bảo trì: Nam, Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa chuyên ngành 

Điện - Điện tử. 

IV. CHẾ ĐỘ 

- Lương theo thỏa thuận 

- Đảm bảo tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo pháp luật 

lao động 

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp 

- Được nghỉ các ngày lễ, tết, du lịch hằng năm cùng công ty 

-Thưởng các ngày lễ lớn, tết, thưởng lương tháng 13, thâm niên làm việc, hiệu quả công 

việc 

V. HỒ SƠ (Gửi qua Email : nhansubaobibinhminh@gmail.com hoặc trực tiếp tại công 

ty)

1. Đơn xin việc 

2. CV quá trình bản thân 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Hộ khẩu, CMND photo 

5. Giấy khám sức khỏe 

6. Đơn xác nhận hạnh kiểm 



7. Văn bằng chứng chỉ liên quan 8. 4 hình 3 x 4

VI. LIÊN HỆ 

Phòng nhân sự công ty:  (028) 22404888 hoặc A. Tâm – 01629579857 (chuyên 

viên nhân sự); Email: tamtruong@baobibinhminh.net 

Website: baobibinhminh.net 

mailto:tamtruong@baobibinhminh.net

