
Công ty TNHH SD Việt Nam là doanh nghiệp Nhật Bản, chuyên gia công & sản xuất các sản phẩm dây dẫn điện dùng cho điều hoà, 

tủ lạnh, cần tuyển:

5 CÔNG NHÂN NỮ CHẤT LƯỢNG LÀM CA
(LUÂN PHIÊN: CA HÀNH CHÍNH VÀ CA ĐÊM)

CÔNG TY TNHH SD VIỆT NAM 
Lô H2a, KCN Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8811184- Fax: 0243.955.146

Hồ sơ gồm

1. Sơ yếu lý lịch (bản gốc có dấu)
2. Giấy khai sinh (công chứng)
3. Chứng minh thư nhân dân (công chứng)
3. Giấy xác nhận dân sự (bản gốc)
4. Giấy khám sức khỏe (bản gốc)
5. Bằng tốt nghiệp (công chứng)
6. GXN đã tiêm covid 19 (bản copy)

Ghi rõ số điện thoại trên SYLL để
liên hệ

1. Nữ tuổi từ 18-35, đã tiêm ít
nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid 19,
không sống trong khu vực phong tỏa,
không thuộc đối tượng F1, F2 phải
cách ly y tế.

2. Ít nhất 3 tháng kinh nghiệm công nhân  
kiểm tra hoặc sản xuất ở công ty Nhật
trong lĩnh vực điện tử. Hoặc 2 năm
kinh nghiệm làm công ty sản xuất.

3. Sức khỏe tốt, không bị viễn thị.
4. Làm đêm, làm thêm khi có yêu cầu.

Đăng ký ứng tuyển theo 1 trong 2 cách sau: 

- NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP
- Nộp qua mail:  
phuonganh.luong@sdvietnam.com
- Di động: 0943.685.920

BẢNG CHỈ DẪN ĐẾN CÔNG TY TNHH SD VIỆT NAM

HOYA GLASS DISK                PANASONIC

YAMAHA 
MOTOR                                                                

ASAHI 

NISSEI ELECTRIC                   KAI VIETNAM

KYB MANUFACTURING         SUMITOMO HEAVY
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Fujikin
Công ty 

TNHH SD 
Việt Nam

Suncall
Hồ điều 

hòa

CỔNG A KHU CÔNG NGHIỆP 
THĂNG LONG

Lưu ý: Khi lái xe moto phải có bằng lái.
Moto, xe gắn máy và xe máy điện phải có hai gương

TỔNG THU NHẬP 
7.132.000VNĐ/Tháng

Hồ sơ nộp tại cổng bảo vệ các ngày trong tuần từ 4/1/2022 ~ 14/1/2022

Phỏng vấn Online ngay khi có hồ sơ phù hợp

Thời gian bắt đầu đi làm: 17/1/2022(dự kiến)

Không tuyển dụng qua bất kỳ công ty trung gian hay đường dây môi giới 

việc làm và ứng viên không phải trả bất kỳ khoản phí tuyển dụng nào. 

Nếu ứng viên không đến nhận việc công ty chỉ trả hồ sơ trong vòng 1 tháng. Sau 1 tháng công ty sẽ hủy hồ sơ này

Bao gồm: Lương cơ bản: 4.982.000vnđ/tháng và các khoản trợ cấp.
(Trợ cấp đi lại, chuyên cần, con nhỏ, làm thêm, nhà ở, lao động nữ, 
làm thêm trung bình 40h/ tháng)
Nghỉ các ngày lễ tết, chủ nhật và 2 thứ bẩy/ tháng


