
 
  

 TP. HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Số: 05/2020 

 

 

Giới thiệu về công ty 

Công ty TNHH HLS VIỆT NAM là công ty con của công ty HLS SACHA 

GmbH, Đức (www.hls-group.com), chuyên về thiết kế dây chuyền hàn khung 

vỏ xe ô tô. Là công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động; 

có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến nhanh cho những ai đam mê 

thiết kế cơ khí và các phần mềm CAD… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH HLS VIỆT NAM 
A02-12 và A03-12 CityHome, Số 1, Đường 71_CL 

KDC Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM 

ĐT: (0)28 6281 3597  
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Tuyển dụng 

Sau thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Công ty HLS Việt Nam đã có kế 

hoạch phát triển trở lại và có nhu cầu tuyển dụng liên tục từ nay đến hết năm 

2021 

Vị trí tuyển: Kỹ sư mô phỏng, thiết kế cơ khí  

Số lượng tuyển 

Đợt 1: từ tháng 12.2020 đến tháng 03.2021: 10 Kỹ sư mô phỏng, thiết kế cơ khí 

Đợt 2: từ tháng 04.2021 đến tháng 08.2021: 10 Kỹ sư mô phỏng, thiết kế cơ khí 

Đợt 3: từ tháng 09.2021 đến tháng 11.2021: 10 Kỹ sư mô phỏng, thiết kế cơ khí 

Lĩnh vực ngành nghề  

- Kỹ sư mô phỏng cơ khí: ứng viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ điện tử, Công 

nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

- Kỹ sư thiết kế cơ khí: ứng viên tốt nghiệp ngành Cơ khí chế tạo máy 

Độ tuổi Dưới 30 tuổi 

Địa điểm làm việc  Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Tính chất công việc Toàn thời gian 

Mô tả công việc 

- Mô phỏng các dây chuyền hàn khung vỏ xe ô tô (sử dụng phần mềm 

DELMIA, PROCESS SIMULATE) 

- Thiết kế 3D các trạm cấp, định vị, hàn, bôi keo, gấp mép, lắp ráp, kiểm 

tra…trong dây chuyền hàn khung vỏ xe ô tô… 

- Thiết kế các trạm làm việc trong dây chuyền lắp ráp pin ô tô điện   

- Triển khai các bản vẽ kỹ thuật 

Kỹ năng công việc 

 

- Sử dụng tốt các phần mềm CAD (NX, Catia, Delmia, Process Simulate) 

- Có tư duy thiết kế và mô phỏng tốt 

- Ưu tiên có kiến thức chuyên sâu CAD, có khả năng lập trình ứng dụng CAD 

- Có khả năng nghiên cứu, có khả năng tư duy sâu sắc, sáng tạo, kiên nhẫn, 

thông minh, chủ động, v.v… 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 

- Có đạo đức làm việc tốt, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao 

Mức lương Thỏa thuận 

Thời gian thử việc 2 tháng 

Hình thức làm việc Nhân viên chính thức 

Quyền lợi 

- Được đào tạo 2 tháng và trong suốt quá trình làm việc chính thức 

- Lương và thưởng theo năng lực thực tế 

- Ngoài 12 ngày phép/năm, các ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định của Luật 

lao động Việt Nam, nhân viên được nghỉ thêm các ngày 03.10, ngày 24.12 

và ngày 25.12 

- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo luật định 

- Ngoài ra còn có Bảo hiểm sức khỏe PVI 
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Yêu cầu hồ sơ 

1. Đơn ứng tuyển (tiếng Việt và tiếng Anh) 

2. Sơ yếu lý lịch tiếng Anh (có ảnh 3x4, địa chỉ e-mail và số điện thoại liên lạc) 

3. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ.  

Lưu ý:  

1. Tiêu đề (Sub ect) của e-mail vui l ng ghi theo mẫu sau: 

         yymmdd_application_fullname 

Ví dụ: hồ sơ Nguyễn Văn A gửi ngày 01.12.2020, tiêu đề sẽ là 

201201_application_NguyenVanA 

2. Tất cả các file hồ sơ (đơn ứng tuyển, sơ yếu lý lịch, văn bằng…) phải để dạng 

file pdf  

Thời gian nhận hồ sơ 

Đợt 1: 01.12.2020- 15.03.2021  

Đợt 2: 01.05.2021- 15.08.2021  

Đợt 3: 01.10.2021- 15.11.2021 

Người liên hệ Ms. Nguyễn Thị Hằng 

Địa chỉ 
Lầu 2-3, Lô A, Tòa nhà CitiHome, KDC Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. 

HCM 

Điện thoại (028) 6281 3597 ext: 101 

Email liên hệ Info.VN@hls-group.com  

Hình thức liên hệ Qua e-mail 

 

 

mailto:Info.VN@hls-group.com

