CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN SÔNG CẤM
THÔNG BÁO TUYỂN GẤP 7 NHÂN VIÊN & 4 THỰC TẬP SINH - THÁNG 10/2018
Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Đóng tàu Damen (Hà Lan) và Công ty Cổ phần Đóng
tàu Sông Cấm. Tập đoàn Damen (Hà Lan) vận hành 34 nhà máy đóng và sửa chữa tàu, tuyển dụng hơn 10.000 nhân công trên
toàn thế giới. Công ty Đóng tàu Damen Sông Cấm chính thức thành lập năm 2014 tại Hải Phòng. Với đội ngũ 750 công nhân viên
cùng hệ thống cơ sở máy móc tiêu chuẩn, Damen Sông Cấm đạt doanh số bàn giao 40 tàu mỗi năm. Để mở rộng quy mô hơn nữa,
chúng tôi cần tuyển 7 nhân viên và 4 thực tập sinh với thông tin cụ thể như sau:
STT

Vị trí

Số lượng
cần tuyển

Bối cảnh công việc

Nhiệm vụ chính

Yêu cầu

1

Kỹ sư cơ khí

2

Bộ phận Thiết kế

-Phát triển bản 3D hệ thống
ống và sản xuất
-Tính toán bóc tách khối
lượng bản vẽ

-Bằng đại học về kỹ thuật
-Chứng chỉ kỹ sư máy
-Tiếng Anh (là 1 lợi thế)

2

Thư ký
(part-time)

1

Bộ phận Thiết kế

-Quản lý tài liệu

-Tiếng Anh giao tiếp tốt

-Phát triển bản vẽ 3D của hệ
thống ống và sản xuất
-Tính toán bóc tách khối
lượng bản vẽ
-Hỗ trợ kỹ thuật
-Hỗ trợ thử tàu
-Báo cáo hoạt động thử tàu

-Bằng đại học về kỹ thuật
-Chứng chỉ kỹ sư máy
-Tiếng Anh đủ giao tiếp

3

Kỹ sư đóng tàu

1

Bộ phận Thiết kế

4

Kỹ sư vận hành
máy

1

Phòng vận hành & thử tàu

1

Phòng Bảo dưỡng, Cơ sở vật
chất và Bảo vệ tài sản, an
ninh có 3 chức năng và
những nhiệm vụ chính sau:
-Bảo dưỡng thiết bị
-Bảo dưỡng cơ sở vật chất
-Bảo vệ tài sản và an ninh

-Lưu và báo cáo tình trạng
thiết bị.
-Sữa chữa các loại máy móc
-Kiểm soát và vận hành các
hệ thống thủy lực, điện, …
-Làm các báo cáo
-Hỗ trợ mua hàng
-Chuẩn bị cho sản xuất
-Hỗ trợ kho và xuất nhập
khẩu

-Kỹ năng Ứng dụng Microsoft
office
-Tốt nghiệp đại học Hàng
Hải Việt Nam
-Tiếng Anh giao tiếp trôi
chảy

5

Nhân viên bảo
dưỡng /
Maintenance
staff

-Bằng ĐHHH Việt Nam
-Tiếng Anh giao tiếp trôi
chảy
-Bằng hoặc chứng chỉ ngành
điện (có hiểu biết về thủy
lực là một lợi thế)
- Tiếng Anh (là 1 lợi thế)

6

Nhân viên chuẩn
bị sản xuất

1

Phòng chuẩn bị & điều phối
sản xuất

7

Thực tập sinh QC

1

Phòng QC (Quản lý chất
lượng)

-Hỗ trợ sắp xếp tài liệu
-Hỗ trợ kiểm tra tàu

-Đang là sinh viên hoặc đã
tốt nghiệp ĐHHH VN

8

Thực tập sinh Xuất nhập khẩu

1

Phòng Mua hàng & Logistics
– Customs team

-Hỗ trợ tài liệu

-Đang là sinh viên hoặc đã
tốt nghiệp ĐHHH VN

9

Thực tập sinh –
Xưởng sắt

1

Xưởng sắt

-Hỗ trợ văn phòng xưởng

-Đang là sinh viên hoặc đã
tốt nghiệp ĐHHH VN

10

Thực tập sinh –
Bảo dưỡng

1

Phòng Bảo dưỡng, Cơ sở vật
chất và Bảo vệ tài sản

-Hỗ trợ tài liệu

-Đang là sinh viên hoặc đã
tốt nghiệp ĐHHH VN





Quyền lợi:
Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận
Môi trường làm việc:
Chuyên nghiệp, quốc tế
Tôn trọng bảo vệ người lao động
Ngày nghỉ: Nghỉ T7 & CN, ngày lễ

Nộp hồ sơ qua email: hr-dscs@damen.com
Hoặc trực tiếp tại địa chỉ : Cty TNHH Đóng tàu Damen
Sông Cấm - Thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện
Thủy Nguyên, HP
SĐT: (0225) 3968500–Mob: 0898.18.1993 (Ms.Huong)

