BẢNG YÊU CẦU VỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng được thành thành lập theo giấy phép số 4388317664 ngày 15
tháng 4 năm 2016 với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đô la. Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư này, chúng tôi đang trong
quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Thời gian vậy hành chính thức nhà máy bắt đầu từ
đầu năm 2017.
Khi nhà máy đi vào hoạt động chính thức, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất các đơn hàng lớn do yêu cầu cấp bách của
thị trường. Với đặc thù sản xuất và gia công xuất khẩu có khổi lượng công việc nhiều đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và
thời gian làm việc nhiều cho việc vận hành máy móc thiết bị trong xưởng sản xuất.
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Condition of
candidate
( Yêu cầu về
ứng viên)

Required
information
(thông tin yêu cầu)
Company name
(Tên công ty)
Address of
company
( Địa chỉ công ty)
Working place
(Nơi làm việc )
Product
(sản phẩm)
1. Position /work
( Vị trí / Công việc)
2. Title/ rank
( Chức vụ/ Cấp bậc)
3. Marriage status
( Tình trạng hôn
nhân)
4. Sex
( Giới tính)
5.Age
( Độ tuổi)
6. Education
qualification
(Trình độ học vấn)
7.Major
( Chuyên nghành)
8. Appearance

Detail (chi tiết)

LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd

Khu công nghiệp Tràng Duệ Hải phòng, Việt nam
Hải phòng
OLED Screen Màn hình
Phiên dịch Tiếng Hàn cho xưởng sản xuất
Nhân viên
Đã kết hôn hoặc chưa đều được
Cả nam và nữ
Đến 45 tuổi
Học đại học được ưu tiên
Phiên dịch được Tiếng Hàn
Trung bình

( ngoại hình)
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Welfare
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ph c l i)
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Performance
( iều i n
năng lực)

Salary by general
gross
( Lương gross)
Thời gian làm việc
Pick up car
( Xe đưa đón)

Lương cạnh tranh theo mức thỏa thuận
Theo ca sáng: 8AM-8PM
ca đêm: 8PM-8AM
Từ nội thành Hải Phòng đến Khu công nghiệp Tràng Duệ hàng
ngày hoặc từ Hải Phòng về Hà nội hàng tuần (Nếu số lượng người
vừa đủ 1 xe về Hà nội hàng ngày)

Meal allowance
( Phụ cấp ăn)

Cung cấp bữa ăn tại công ty

Ký túc xá

Công ty cung cấp ký túc xá thiết kế kiểu Hàn quốc hiện đại thời
gian khoảng từ tháng 4 năm 2017

Required certificate
( Chứng chỉ yêu
cầu)
Experience
(kinh nghiệm)

Người có chứng chỉ TOPIK sẽ được ưu tiên tuyển dụng làm việc lâu
dài tại Công ty sau khi Hợp đồng dịch vụ hết hạn
Phiên dịch Tiếng Hàn cho phân xưởng sản xuất, lăp đặt máy móc

