
 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị trí     : Công nhân vận hành máy 

Số lượng cần tuyển  : 5 

Địa điểm làm việc   : KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên 

Hình thức làm việc  : Làm việc theo ca 

Thời gian làm việc : 6h -14h /14h - 22h / 22h - 6h  

hoặc ca 12 tiếng 

Thời gian đào tạo /thử việc : 2 tháng 

Yêu cầu giới tính   : Nam 

Yêu cầu độ tuổi   : 20 - 30 

Kinh nghiệm   : Không yêu cầu (ưu tiên có kinh nghiệm nghề in) 

Yêu cầu bằng cấp   : Trung cấp/ Cao đẳng khối các ngành kỹ thuật 

Mức lương    : 6 – 12triệu  đồng/ Số công định mức/ tháng  

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Công nhân kỹ thuật vận hành máy: in ống đồng, máy ghép, máy in offset tại 

xưởng sản xuất Công ty chuyên sản xuất in các mặt hàng bao bì cho sản 

phẩm bánh kẹo, thuốc lá, dược phẩm,... 

- Địa điểm làm việc: Khu CN Phố Nối A - Văn Lâm – Hưng Yên (Có xe đưa 

đón Hà Nội – Hưng Yên). 

 

QUYỀN LỢI  ĐƯỢC HƯỞNG 

- Được đào tạo các ngành nghề: in offset, in ống đồng, ghép màng, ... (Thời 

gian đào tạo: 02 - 10 tháng tùy ngành nghề). 

- Chế độ trong thời gian đào tạo: 6.000.000 - 8.000.000 đồng / tháng + bữa 

trưa tại Công ty + được trang bị trang phục bảo hộ lao động. 

- Lương khi ký HĐLĐ chính thức: Thu nhập bình quân ≥10 triệu đồng / tháng 

- BHXH / BHYT theo pháp luật lao động hiện hành và được Công ty đóng 

BH thân thể; 

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm; 



- Chế độ du xuân, nghỉ mát, 8 / 3, sinh nhật hằng năm ; 

- Nghỉ và thưởng (tiền/quà) lễ, Tết theo quy định. 

 

 YÊU CẦU KHÁC 

- Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình. 

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khối các ngành kỹ thuật, 

- Kinh nghiệm: ưu tiên những lao động đang làm việc trong các Công ty sản 

xuất cùng / khác ngành nghề. 

- Sẵn sàng làm theo ca (3 ca x 8 tiếng / ngày: Ca 1: 6-14h, ca 2: 14h - 22h, ca 

3: 22h- 6h hoặc 2 ca x 12 tiếng/ ngày: Ca 1: 6h – 18h, 18h-6h) 

 

YÊU CẦU HỒ SƠ 

- Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của địa phương trong vòng 6 tháng 

- Bản sao chứng thực CMND. 

- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh. 

- Bảo sao chứng thực Sổ hộ khẩu. 

- Bản sao các Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan. 

- Giấy khám sức khỏe. 

- Đơn xin việc. 

 


