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MÔ TẢ 

CÔNG VIỆC 

 Vận hành các thiết bị trong khu vực chế biến đúng quy trình, thông số để đáp ứng 

kế hoạch sản xuất hằng ngày với các sản phẩm chất lượng và tiết kiệm chi phí. 

 Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại vị trí được phân công  

 Vệ sinh thiết bị, nhà xưởng theo quy trình vệ sinh sau khi sản xuất và theo kế 

hoạch vệ sinh của nhà máy. 

 Tuân thủ các quy trình làm việc, quy định trong khu vực sản xuất 

 Xoay ca linh động: có 3 ca (6h -14h/14h – 22h/22h -6h). Ngày nghỉ 01 ngày/tuần  

YÊU CẦU  Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật/ Điện/ Cơ Khí trở lên. 

 Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm 

 Kỹ năng giao tiếp tốt 

 Cẩn thận, chăm chỉ, có tính kỷ luật, trung thực 

 Chủ động và chăm chỉ trong công việc 

QUYỀN LỢI ***MỨC LƯƠNG: 6.800.000 – 8.000.000 VNĐ/ tháng 

 Xem xét kí tiếp khi hết hạn hợp đồng 

 Nhận việc ngay, 100% lương từ những tháng đầu tiên 

 Được làm việc trong môi trường công ty đa quốc gia chuyên nghiệp, năng động, 

thân thiện. 

 Thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của Luật lao động và quy định của 

Công ty: BHXH, BHYT, BHTN 24/24 

 Nghỉ phép hàng năm theo Luật (12 ngày phép),10 ngày lễ tết 

 Lương tháng 13 

 Được #lì_xì vào các dịp lễ, Tết... 

 Thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty vào tháng 4 hàng năm 

 Đối với ứng viên mắc bệnh hiểm nghèo/tai nạn/ hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ 

trợ từ phía Công ty theo đề nghị của Quản lý trực tiếp 

THÔNG TIN 

ỨNG TUYỂN 

 Đơn xin ứng tuyển theo mẫu ACACY tại: http://tiny.cc/v37nfz  

 Thư giới thiệu/Email giới thiệu từ Trung tâm/nhà trường (nếu có) 

1. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN GỬI EMAIL 

CÔNG TY TNHH ACACY HỒ SƠ ỨNG TUYỂN 

EMAIL: dongphan@acacy.com.vn  

DI ĐỘNG: 0909022851 (Zalo) 

Văn phòng chính: Tòa nhà The Morning Star - Tầng 
02, 57 Quốc Lộ 13, Phường 26, Bình Thạnh, HCM 
Văn phòng Cần Thơ: 19/27 Hồ Tùng Mậu, Trung 
Tâm Thương Mại Cái Khế - Phường Cái Khế - Quận 
Ninh Kiều - Cần Thơ 
Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, nhà 321 Trường Chinh, 
Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 
Website: http://vieclam.acacy.com.vn/ 

Fanpage: www.facebook.com/acacycompany 

Zalo Page: zalo.me/146475192974452281 

- Chứng minh nhân dân photo công chứng 

- Sơ yếu lý lịch có chứng thực địa phương 

- Hộ khẩu công chứng 

- Bằng cấp liên quan 

- Khám sức khỏe từ cấp quận/huyện 

- Ảnh 3x4 03 tấm 

- Đơn xin việc 

 

HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN TẠI: http://tiny.cc/v37nfz  

QUÉT MÃ QR CODE TRÊN ZALO/FB/ỨNG DỤNG  

QUẾT MÃ:  
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