CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY DẪN SUMI VIỆT NAM
NHÀ MÁY HÀ NAM (0878.439.088/ 0968.162.228)
Địa chỉ: Lô B1 – KCN Đồng Văn 2 – Xã Duy Minh - Duy Tiên – Hà Nam

Nhà máy 2:KCN Bảo Minh-Vụ Bản –Nam Dinh (0379.186.186/096.165.7657)
CÔNG TY CẦN TUYỂN 1000

CÔNG NHÂN NAM NỮ CHO DÂY

CHUYỀN SẢN XUẤT LẮP RÁP BỘ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG Ô TÔ & XE MÁY

Thu nhập sau khi ký hợp đồng chính thức: 7,198,000đ - 8,405,000đ/ tháng
(Mức lương trên đã bao gồm tiền trợ cấp tăng ca và làm thêm)
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (SVWS) là
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản có trụ sở tại Duy Tiên
- Hà Nam. SVWS bắt đầu hoạt động từ tháng 2 năm 2008 và đến
thời điểm hiện tại đã có hơn 7,000 CBCVN.
SVWS là công ty thành viên của tập đoàn Sumitomo Wiring
Systems Nhật Bản, chuyên sản xuất dây dẫn điện được sử dụng trong
động cơ ô tô. Sản phẩm của công ty chủ yếu được xuất sang thị
trường Mỹ & Nhật Bản.

Chế độ lương & trợ cấp
-Lương

làm thêm giờ vào ngày thường 150%, ngày
nghỉ hàng tuần 200% ngày lễ 300%,
-Trợ cấp nhà ở: 450,000 vnđ/ tháng
-Chuyên cần: 200,000 vnđ/ tháng
-Chế độ tăng lương: định kỳ 1 lần/ năm

- Trợ cấp kỹ năng(theo từng bậc đánh giá)từ
100,000 – 1,000,000 vnđ
-Miễn phí bữa ăn ca
-Trợ cấp ngoại ngữ, kinh nghiệm, chức vụ (nếu có)
và nhiều trợ cấp khác….

-

Chế độ thưởng
-Thưởng Tết âm lịch: 1 tháng lương cơ bản
-Thưởng 02/09: 1 tháng lương cơ bản
(Dựa theo đánh giá xếp loại)

- Thưởng tết thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu
- Thưởng 8/3 & 20/10 đối với công nhân nữ
- Thưởng tết dương lịch, 30/4 & 1/5, ngày thành lập
công ty, ngày sinh nhật và các chế độ thưởng khác

Thời gian làm việc & môi trường làm việc
-Thời gian làm việc thực tế: 8 giờ / ngày
-Thời gian nghỉ: 6 ngày / tháng(04 CN&02 thứ bảy)
- Nghỉ ngày lễ, tết: 10 ngày/năm

-Nghỉ phép: 12 ngày/năm
(Số phép không sử dụng hết được thanh toán 200%)
-Môi trường làm việc sạch sẽ, có điều hòa làm mát vào
mùa hè & sưởi ấm vào mùa đông

Chế độ khác
- Chế độ thưởng giới thiệu công nhân nữ
- Phụ cấp nghỉ mát: 1,000,000 vnđ
- Tổ chức bốc thăm trúng thưởng hàng năm với nhiều giải
thưởng lớn(xe máy, tivi, và nhiểu giải có giá trị khác)

- Chế độ bảo hiểm xã hội
- Chế độ hiếu hỷ, ốm đau
- Chế độ Bảo Việt chăm sóc sức khỏe 24/24
& khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Yêu cầu tuyển dụng chung một số lưu ý khác
- Nam hoặc Nữ tuổi từ 18 đến 40
- Chiều cao: Từ 1,45m trở lên
- Có bằng hoặc xác nhận Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.

- KHÔNG CẦN GIẤY KHÁM SỨC KHỎE
-NỘP HỒ SƠ, PHỎNG VẤN LUÔN & ĐI LÀM
NGAY ( được tư vấn nhiệt tình bởi đội ngũ Nhân sự)

Tháng 01/2020 - 1

Hồ sơ xin việc
1. Sơ yếu lý lịch có ảnh đóng dấu giáp lai
2. Bản sao giấy khai sinh (công chứng)
3. Bản sao chứng minh thư (công chứng
4. Giấy xác nhận dân sự (có dấu xác nhận)

5. Sổ hộ khẩu (công chứng)
6. Bản sao bằng Tốt nghiệp cao nhất (công chứng)
(Khi đi phỏng vấn mang Bằng gốc,CMND/thẻ căn cước
gốc )

Thời gian địa điểm nộp hồ sơ
Tất cả các ngày trong tuần tại BÀN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY HOẶC;
-Cổng C nhà máy Hà Nam.
-Cổng B nhà máy Nam Định.

Ngoài ra, công ty có tổ chức công đoàn vững mạnh
Công đoàn công ty luôn quan tấm đến đời sống và các quyền lợi của người lao động: trợ cấp ốm đau, thưởng ngày quốc tế
thiếu nhi, chế độ ma chay, cưới hỏi..
Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao, thi cắm hoa và nhiều hoạt động khác nhằm khuyến khích tinh thần làm
việc của CBCNV…

Một số hình ảnh sản phẩm & hoạt động của Công ty

Sản phẩm của công ty

Sản phẩm của công ty

Trao thưởng kỹ năng xuất sắc 1,000,000đ

Chương trình bốc thăm trúng thưởng

Khám sức khỏe định kỳ

Đại hội Thể dục thể thao

Với khẩu hiệu hành động” vui tươi-hăng hái- hết mình” Sumi luôn mang lại cho người lao động môi trường làm việc chuyên
nghiệp, sạch sẽ và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Sumi đảm bảo là nhà máy duy nhất tại khu công nghiệp Đồng
Văn có điều hòa không khí tại xưởng sản xuất, tạo điều kiện thuận lới tối đa cho người lao động làm việc lâu dài, ổn định với
mức lương cao

(Công ty không thu bất kỳ khoản lệ phí nào)

