
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty CP In và Vật tư sài Gòn (SAPRIMCO) được thành lập từ năm 1978. Là một trong 
những công ty hàng đầu trong lĩnh vực: 

 Sản xuất mực in offset với nhãn hiệu: Mực in Tân Bình và Mực in Saprimco. 

 Nhập khẩu và phân phối vật tư ngành in: Cao su in Phoenix (Đức); Hóa chất ngành in 
DSC (Đức); Bản kẽm Trung Quốc,…; Mực in nhập từ Anh (mực nhũ 5 sao), Hàn Quốc (mực 
Panorama), Nhật (mực Apext)…; Hóa chất ngành mực, sơn, các loại bột màu, bột đen, nhựa, 
phụ gia nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc. 

Vào tháng 9/2017, Saprimco đã khánh thành nhà máy với công suất 490 tấn/năm, do đó, 
chúng tôi cần tuyển: 

02 CHUYÊN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (QC): 

- Mô tả công việc: Kiểm tra nguyên liệu đầu vào; 

Giám sát chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất; 

Kiểm tra hàng trước khi xuất xưởng. 

- Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng hóa, công nghệ, sinh. Thật thà, chăm chỉ, cầu tiến. 

- Mức lương thử việc: 5 – 5.5 triệu, sau thời gian thử việc, tùy theo đánh giá khả năng, 

mức lương sẽ được xem xét. 

02 KỸ SƯ HÓA LÀM TẠI PHÒNG KỸ THUẬT, PHA CHẾ: 

- Mô tả công việc: Pha màu cho sản xuất; 

Nghiên cứu sản phẩm mới; 

Kiểm soát chất lượng dòng sản phẩm cao cấp. 

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học. Thật thà, chăm chỉ, cầu tiến. 

- Mức lương thử việc: 5.5 – 6.5 triệu, sau thời gian thử việc, tùy theo đánh giá khả năng, 

mức lương sẽ được xem xét. 

QUYỀN LỢI: 

- Mức lương được xem xét định kỳ hàng năm; 

- Phụ cấp cơm giữa ca; 

- Thực hiện đ ng bảo hiểm và các chế đ  khác theo luật  ao đ ng đầy đ ; 

- Thưởng vào các ngày l , ngày  ết DL & tết AL, du lịch hàng năm. 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Nhà máy Saprimco – Lô 34, đường 11, KCN  ân Đức, xã Hựu Thạnh, 

huyện Đức Hòa, Long An. Có xe đưa rước từ  P HCM và nhà lưu trú cho CNV muốn ở lại. 

 
Nộp CV ứng tuyển qua email: ngamy@saprimco.com 

- Người nhận: Cô Nga My - 0978 841 427 

- Nhớ ghi rõ số điện thoại c a bạn, chúng tôi sẽ phỏng vấn qua điện thoại để giảm 
thời gian đi lại c a các bạn. 
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