
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 

Công ty TNHH Kovie Vina, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất dầu cá và bột cá bán nội địa và xuất 

khẩu. 

Địa chỉ: Lô D, KCN.Bình Long, xã Bình Long, H.Châu Phú, T.An Giang 

 

Vị trí tuyển dụng:  

- Nhân viên vận hành lò hơi  

 

Mô tả công việc: 

- Vận hành lò hơi, kiểm tra hệ thống trước khi vận hành 

- Kiểm tra chất lượng nguồn điện, tình trạng hệ thống, thiết bị điện trước khi vận hành, và trước khi giao 
ca. 

- Kiểm tra đảm bảo tất cả các thiết bị điện điều được nối đất bảo vệ, đảm bảo an toàn điện cho người 
trực tiếp vận hành máy. 

- Phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố về điện để đưa nhà máy trở lại hoạt động sớm nhất. 
- Bảo trì máy, motor và điện trong khu vực phụ trách. 

- Sử dụng và gìn giữ các trang thiết bị của công ty phân bổ cho bộ phận và cá nhân. 

 

Yêu cầu: 

- Nam 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: cơ điện tử, kỷ thuật điện, cơ khí chế tạo máy, tự động 

hóa,…  

- Tiếng Anh: Giao tiếp. 

- Năng động, chủ động trong công việc. 

- Ưu tiên có một năm kinh nghiệm 

 

Quyền lợi được hưởng: 

- Lương: 5.000.000 – 7.000.000 đồng/tháng 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp; 

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định; 

- Lương tháng 13 

- Du lịch hằng năm 

- Và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.  

Nộp hồ sơ qua địa chỉ Email: chi.tuyen.ngo@gmail.com  

Hoặc  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Hành Chánh Nhân Sự - Công ty TNHH KOVIE VINA 

Lô D, KCN Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

Chi tiết liên hệ: 0939.715.797 (gặp Chi) 

 

Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2017 
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