
 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
 

Công ty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Quốc, là Công ty chế tạo máy và sản xuất các cấu kiện thép phục 

vụ cho các công trình công nghiệp điện năng lượng mặt trời và các sản phẩm tiết kiệm năng lượng 

hơi bão hòa. 

- Địa chỉ Công ty: 385/58 Lê Văn Thọ, Phường 9, Q. Gò Vấp, TP.HCM,  

- Địa chỉ VPGD: số 52 Đường T5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.  

- Xưởng sản xuất: số 9 Hồ Thị Bưng, Ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Để mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực như 

sau: 

NHU CẦU:  

1/ Kỹ sư cơ khí: 03 người 

- Yêu cầu: Nam, Tốt nghiệp đại học kỹ thuật, có sức khỏe tốt, 

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidword, AutoCad,... 

- Kinh nghiệm: Ưu tiên sinh viên mới ra trường, trung thực, có chí tiến thủ, ham học hỏi, 

chịu khó trong công việc. 

2/ Công nhân cơ khí: 05 người 

- Yêu cầu: Nam, Tốt nghiệp trung cấp cơ khí hoặc trường nghề, 

- Tay nghề: Biết vận hành các máy công cụ (tiện, phay, bào,...), ưu tiên ứng viên có chứng 

chỉ hàn điện (hàn Tig, hàn Mig,...) 

- Kinh nghiệm: Ưu tiên CN mới ra trường, ham học hỏi, chịu khó, trung thực và cầu tiến. 

QUYỀN LỢI: 

- Mức lương thỏa thuận, xứng đáng với năng lực thực thụ của người lao động. 

- Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, phát huy sự chủ động và sáng tạo. 

- Xe đưa-đón từ VP Công ty tới xưởng. 

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., và các quyền lợi theo quy định của luật 

lao động hiện hành.  

- Công ty tổ chức ăn trưa tại xưởng làm việc. 

- Trang bị đồ BHLĐ (Quần áo, dày, nón bảo hộ) 

 

HỒ SƠ XIN VUI LÒNG GỬI VỀ: 

VPGD tại 52 Đường T5, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 

Hoặc gửi qua email: oanhh@hoangquoc.vn 

Điện thoại: Ms Oanh – 0943.563636 

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HOÀNG QUỐC 

  P. Giám đốc 

 

                 HOÀNG ANH TUẤN 
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