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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HYUNDAI KEFICO 

(CHẤP NHẬN ỨNG VIÊN MỚI RA TRƯỜNG) 
 

Công ty TNHH Hyundai KEFICO Việt Nam – nhà máy công nghệ cao là công ty 100% vốn nước ngoài thuộc chi nhánh của tập đoàn 

Hyundai Hàn Quốc chuyên sản xuất linh kiện xe ô tô. Hiện nay, công ty đang có nhu cầu tuyển gấp vị trí sau:   

STT Vị trí & 

Số lượng 
Thông tin tuyển dụng  Số lượng 

01 

KỸ SƯ 

CÔNG NGHỆ 

SẢN XUẤT 

 

Yêu cầu công việc:   

- Nam, tuổi từ 22 trở lên 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật: Điện, Điện tử, Cơ  

khí, Tự động hóa 

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh và sử dụng tin học văn phòng 

Mô tả công việc:  

- Quản lý máy móc, thiết bị và quy trình sản xuất 

- Thiết lập và quản lý tài liệu ISO 

- Cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất 

- Có cơ hội đi đào tạo ở  nước ngoài để học công nghệ và nhận bàn giao dự 

án mới 

3 

02 
KỸ SƯ BẢO 

DƯỠNG 

 

Yêu cầu công việc:   

- Nam, tuổi từ 22-30 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Cơ khí, Tự động hóa 

- Kỹ năng AutoCAD, tin học văn phòng tốt 

- Giao tiếp tiếng Anh tốt. 

Mô tả công việc:  

- Bảo trì máy móc thiết bị 

- Sửa chữa và thay đổi thiết bị của máy móc 

- Đề xuất và lập kế hoạch bảo trì, quản lý các phụ tùng cần thiết để đảm bảo 

giảm thiểu sự cố máy 

- Tiếp tục cải thiện máy móc và thiết bị để tăng năng suất và đạt chất lượng 

tốt nhất 

- Đảm bảo chi phí hoạt động giảm, chất lượng tăng 

- Có cơ hội đi đào tạo ở  nước ngoài để học công nghệ  

- Các công việc khác được giao bởi Cấp trên 

2 

03 
KỸ SƯ QUẢN 

LÝ CHẤT 

LƯỢNG 

Yêu cầu công việc:   

-  Nam, tuổi từ 22 trở lên 

-  Tốt nghiệp đại học  

-  Có khả năng giao tiếp tiếng Anh và sử dụng tin học văn phòng tốt 

-  Có kinh nghiệm là một lợi thế 

-  Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về 7QC Tool, ISO 9001,… 

Mô tả công việc:  

-  Phê duyệt sản phẩm nội bộ 
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STT Vị trí & 

Số lượng 
Thông tin tuyển dụng  Số lượng 

-  Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy 

-  Quản lý thay đổi quy trình nội bộ 6M 

-  Đo lường phân tích hệ thống  

-  Kiểm soát các sản phẩm không đạt chuẩn 

-  Cải thiện chất lượng… 

04 

KỸ SƯ PHÁT 

TRIỂN SẢN 

PHẨM 

Yêu cầu công việc: 

-  Nam, từ 22 ~ 30 

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kỹ thuật ô tô, cơ khí, điện, điện tử, tự 

động hóa 

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng các phần mềm thiết kế, Auto Cad, Pro-E 

-  Giao tiếp tốt tiếng Anh và sử dụng thành thạo tin học văn phòng 

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm 

Mô tả công việc: 

1) Kiểm soát bản vẽ 

- Quản lí, sắp xếp các bản vẽ; Danh sách BOM; Đặc điểm kỹ thuật sản 

phẩm và phân bổ cho các bộ phận liên quan  

2) Thiết kế: 

- Sử dụng phần mềm Pro-E và Autocad để thiết kế sản phẩm, hợp tác & liên 

kết với các chuyên gia từ Trụ sở chính tại Hàn Quốc; Đức 

- Cải tiến thiết kế bằng cách làm việc với các team khác để tăng chất lượng 

và năng suất sản phẩm 

- Cùng hợp tác để kiểm tra, phát triển các sản phẩm mới 

3) Tạo mẫu Proto 

Sử dụng thông số kỹ thuật, máy móc, công cụ để thiết kế mẫu proto cho các 

sản phẩm/model mới với từng giai đoạn thay đối, phát triển 

3 

05 

KỸ SƯ ĐẢM 

BẢO CHẤT 

LƯỢNG 

Yêu cầu công việc:  

- Nam, từ 22 ~ 28 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Kỹ thuật ô tô, Cơ khí, ... 

- Giao tiếp tiếng Anh, sử dụng tin học văn phòng tốt 

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm 

Mô tả công việc:  

- Xử lý khiếu nại của khách hàng (8D): 

+ Nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng và xác nhận lỗi 

+ Hợp tác với nhóm khác để phân tích phần lỗi và tìm ra nguyên nhân gốc 

rễ 

+ Hợp tác với nhóm khác để đưa ra biện pháp đối phó 

+ Giám sát các hoạt động khắc phục lỗi 

- Chuẩn bị tài liệu phê duyệt để khách hàng chấp thuận (PPAP) 
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STT Vị trí & 

Số lượng 
Thông tin tuyển dụng  Số lượng 

- Chuẩn bị cho audit của khách hàng 

06 

KỸ SƯ QUẢN 

LÝ CHẤT 

LƯỢNG NHÀ 

CUNG CẤP 

Yêu cầu công việc:  

- Nam, từ 22 ~ 28 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Kỹ thuật ô tô, Cơ khí, ... 

- Giao tiếp tiếng Anh, sử dụng tin học văn phòng tốt 

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm 

Mô tả công việc:  

- Kiểm tra các bộ phận đầu vào: Thực hiện kiểm tra theo tiêu chuẩn các thành 

phần đầu vào 

- Giải quyết vấn đề: Kết hợp với nhà cung cấp để đưa ra biện pháp đối phó 

(8D) để ngăn chặn tái phát 

- Đánh giá quy trình của nhà cung cấp: tìm ra những điểm không phù hợp, tư 

vấn, giám sát cải tiến 

- Kiểm soát thay đổi 6M (Vật chất, Con người, Máy móc, Phương pháp, Đo 

lường, Đạo đức) 

- Phê duyệt ISIR cho các bộ phận mới 

2 

07 
KỸ SƯ THẨM 

ĐỊNH DỰ ÁN 

Yêu cầu công việc:   

- Nam, từ 22 ~ 30 

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kỹ thuật ô tô, điện, điện tử, tự động hóa 

- Có thể giao tiếp tiếng Anh 

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm 

Mô tả công việc:  

- Lập kế hoạch và Giám sát tiến độ trên cơ sở kiểm tra định kỳ 

- Kiểm tra để cải thiện các vấn đề trước đây, phát hiện rủi ro chất lượng và 

phản ánh / kiểm tra để cải tiến 

- Thiết lập mục tiêu và cải tiến 

- Tham gia vào các hoạt động nghiệm thu trong quá trình thiết lập dây 

chuyền sản xuất và vận chuyển 

- Thực hiện đánh giá mẫu thử nghiệm/thí điểm 

- Tình trạng hoạt động của thiết bị, F/Bằng chứng và đánh giá năng lực thiết 

bị / quy trình 

- Thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu chất lượng của quá trình trước khi sản 

xuất hàng loạt bằng cách thực hiện quản lý chất lượng quá trình cùng điều 

kiện MP trong suốt thời gian T/O 

- Kiểm tra thường xuyên và xác định khả năng có thể của MP 

- Xác định chấp thuận nội bộ dựa trên kết quả kiểm tra việc chuẩn bị sản xuất 

hàng loạt. 

- Chuẩn bị tài liệu và dữ liệu để khách hàng phê duyệt 
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08 

KỸ SƯ PHÁT 

TRIỂN NHÀ 

CUNG CẤP 

Yêu cầu công việc:   

- Nam, từ 22 ~ 35 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy. 

- Có thể giao tiếp tiếng Anh 

- Thành thạo MS Office 

- Kỹ năng đàm phán, kỹ năng quản lý dự án tốt, khả năng học hỏi nhanh 

- Chăm chỉ, ham học hỏi, kỹ năng làm việc nhóm tốt 

Mô tả công việc:  

- Thiết lập và thiết lập quy trình / thủ tục để phát triển bộ phận / nhà cung cấp 

- Đánh giá của nhà cung cấp về hệ thống quản lý của nhà cung cấp như chất 

lượng / khả năng cung cấp / giao hàng /… 

- Thúc đẩy cải tiến liên tục chất lượng, thời gian giao hàng và hiệu suất giao 

hàng của nhà cung cấp 

- Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho nhà cung cấp để đảm bảo sản phẩm / quy 

trình tuân thủ bản vẽ kỹ thuật và đặc điểm kỹ thuật 

- Giám sát vật liệu, dịch vụ & quy trình để tiếp cận các cơ hội của nhà cung 

cấp mới 

- 4M thay đổi giám sát & theo dõi 

- Tìm nhà cung cấp mới cho các dự án nội địa hóa 

- Điều phối viên ISO / TS16949 của nhóm mua hàng 

- Các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm / Trưởng nhóm / Tổng quản lý giao 

1 

09 
KỸ SƯ QUẢN 

LÝ SẢN XUẤT 

Yêu cầu công việc: 

- Nam, Tuổi từ 22-30 

- Tốt nghiệp đại học 

- Có kỹ năng máy tính tốt 

- Có thể giao tiếp tiếng Anh 

Mô tả công việc:  

- Quản lý nguồn nhân lực: với DF, FM được phân công làm việc trực tiếp 

trên chuyền giúp cân bằng dây chuyền sản xuất 

- Đào tạo: Xây dựng kế hoạch đào tạo và triển khai đào tạo. Huấn luyện tuân 

theo quy định của nhóm Quản lý sản xuất đối với FM, DF, OP 

- Sản xuất & kiểm soát chất lượng: Làm việc với kế hoạch kiểm soát, hướng 

dẫn công việc và thực hiện kiểm tra. Xem xét kế hoạch sản xuất và thiết lập 

hoạt động theo kế hoạch. Quản lý dữ liệu ERP đầu vào (sản lượng sản xuất, 

tỷ lệ phế phẩm, phân tích vận hành dây chuyền, nhân lực, các bộ phận sử 

dụng khác). 

- Xử lý và kiểm soát phần phế liệu & gia công lại. Thực hiện báo cáo hành 

động phòng ngừa / khắc phục. Kiểm soát nguyên liệu thô để cung cấp cho 

sản xuất. 
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10 

THỰC TẬP 

SINH KHỐI 

KỸ THUẬT 

Yêu cầu chung: 

-Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Kỹ 

thuật: Điện, Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa, Ô tô,... 

-Có thể giao tiếp tiếng Anh 

-Sử dụng tốt tin học văn phòng 

-Ưu tiên ứng viên là người Hải Dương 

Mô tả công việc:  

Cụ thể trao đổi trong buổi phỏng vấn 

Không giới 

hạn 

11 

CÁC VỊ TRÍ 

NHÂN VIÊN 

VĂN PHÒNG 

KHÁC 

Nhân viên văn phòng các bộ phận khác: Hành chính, Nhân sự, Kế toán, IT, An 

ninh, Mua hàng, Bán hàng, Quản lí sản xuất,... 

Yêu cầu công việc:  

- Nam/Nữ, từ 22 

- Tốt nghiệp Đại học  

- Giao tiếp tiếng Anh, sử dụng tin học văn phòng tốt 

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm 

Mô tả công việc:  

Cụ thể theo từng vị trí  

(Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp qua email/ điện thoại để biết thêm 

thông tin) 

 

5 

Ứng viên vui lòng gửi CV (tiếng Anh) ứng tuyển đến địa chỉ email của Công ty hoặc liên hệ SĐT để biết thêm thông tin. 

 Email:  tuyendung_hyundai@hyundai-kefico.com  

 Máy bàn: 02203.555.990 (số máy lẻ 1002 or 1015). 

 Hotline (Di động): 0373.483.246 

 Để biết thêm các thông tin về công ty vui lòng truy cập Facebook: https://www.facebook.com/kefico.vn 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: 

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật  

- Thường xuyên được đào tạo trong nước và tại công ty nâng cao trình độ (Tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ năng mềm, Kỹ thuật 

chuyên môn …), đặc biệt được đi nước ngoài tham gia đào tạo, nhận bàn giao dự án,... tại Hàn, Đức, Ý, Nhật,... 

- Thưởng định kỳ (Tết và các ngày lễ) và thưởng đặc biệt tùy theo doanh thu hàng năm 

- Nghỉ 12 ngày phép/năm và 6 ngày nghỉ công ty (trả nguyên lương) 

- Các hoạt động phong trào tổ chức thường niên (Tiệc cuối năm, ngày hội gia đình, ngày hội thể thao, các giải thể thao,  

các hoạt động tình nguyện, từ thiện…) 

- Xe đưa đón Hà Nội - Công ty; Hải Dương - Công ty 

- Quà các dịp lễ tết (Tết âm, trung thu, 01/06, phụ nữ Việt Nam - Nam cũng có quà cho mẹ hoặc vợ…, sinh nhật bản thân, 

sinh nhật công ty) 

- Du lịch hàng năm vào dịp hè 

- Tiệc giao lưu các khối/ Office team building 

- Sân bóng nhân tạo, phòng tập GYM, YOGA, AEROBIC (có trang bị nhà tắm) miễn phí cho CBCNV. 

- Còn rất nhiều các chính sách khác mà công ty hiện tại áp dụng cao hơn so với luật Việt Nam hiện hành (các khu vực nghỉ 

ngơi cho CNV, Minimart, các hoạt động khuyến khích cải tiến, tính OT hơn % so với quy định của luật, hỗ trợ sinh con về  

chi phí, ngày nghỉ cho nam giới hơn luật,……) 

https://www.facebook.com/kefico.vn

