CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS
VIỆT NAM HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chương trình tuyển dụng số lượng lớn
LGEVH

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) xin gửi lời chào trân trọng
nhất tới Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội và cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Nhà
Trường trong thời gian vừa qua.
Để phục vụ cho những dự án tiếp theo, Công ty LGEVH đang có nhu cầu tìm kiếm nguồn
nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của công ty. Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng gửi thông
tin tuyển dụng của LGEVH tới Nhà trường, kính mong Nhà trường có thể truyền thông đến các
bạn sinh viên để các bạn có thể tìm cho mình công việc phù hợp và tốt nhất.
Chi tiết thông tin tuyển dụng như sau:
1. Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm - R&D (Số lượng: 50)
2. Sản xuất – MFG (Số lượng: 50)
3. Quản lý chất lượng - QA (Số lượng: 50)
4. Kỹ thuật sản xuất - PE (Số lượng: 50)
5. Thực tập sinh kỹ thuật – Internship (Số lượng: 50)
6. Vật tư - Material (Số lượng: 30)
7. Quản lý chuỗi cung ứng - SCM (Số lượng: 30)
8. Mua hàng - Procurement (Số lượng: 30)
9. Công nghệ thông tin - IT (Số lượng: 30)
10. Kế toán – Accoutant (Số lượng: 10)
Đợt tuyển dụng này sẽ triển khai đến năm 2022 nên rất mong nhận được sự hỗ trợ của phía
nhà Trường để công tác tuyển dụng thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn Nhà Trường!
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
(Đã ký)
Nơi nhận:
-

Như kính gửi
Lưu VT

Chương trình tuyển dụng của công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
1. Vật tư - Material (Số lượng: 30)

Các vị trí kinh tế/ IT
 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan



Quản lý số lượng cấp cho sản xuất



Kiểm soát trạng thái vật tư



Kiểm soát hàng thay thế.

2. Quản lý chuỗi cung ứng - SCM (Số lượng: 30)



Kinh tế/ Quản trị kinh doanh



Lập kế hoạch sản xuất



Công nghệ thông tin



Quản lý hệ thống.



Chuyên ngành liên quan khác



Phối hợp với các bộ phận khác để lên kế hoạch sản



Tiếng Anh giao tiếp tốt

xuất hợp lý.
3. Mua hàng - Procurement (Số lượng: 30)

Ứng tuyển



Đàm phán giá với nhà cung cấp



Quản lý nhà cung cấp.



Thực hiện giao hàng trên hệ thống



Email: tuyendung@lge.com

4. Công nghệ thông tin - IT (Số lượng: 30)



Hotline: 0707.99.11.44





Vietnamwork/LGE



Quét QR code (Zalo)

Giám sát, quản lý hệ thống máy chủ, mạng, các thiết
bị IT khác trong công ty



Cài đặt và nâng cấp, giám sát quy trình hoạt động
của các hệ thống trên dây chuyền



Các công việc khác được giao

Công ty TNHH LG Electronics không thu bất kỳ khoản phí tuyển dụng nào

Chương trình tuyển dụng của công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
1. Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm - R&D (Số lượng: 50)

Các vị trí kỹ thuật
 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật



Phát triển sản phẩm mới và đưa vào sản xuất



Tiến hành các hoạt động đổi mới chi phí



Hỗ trợ giải quyết các vấn đề tại chuyền

2. Sản xuất – MFG (Số lượng: 50)



Cơ khí/ Cơ điện tử/ Tự động hóa/Nhiệt lạnh



Kiểm soát, giám sát số lượng sản xuất.



Điện – điện tử/ Điện tử viễn thông



Kiểm soát năng lực sản xuất và kiểm soát nhân lực



Chuyên ngành kỹ thuật khác



Hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng ngày



Tiếng Anh giao tiếp tốt

3. Quản lý chất lượng - QA (Số lượng: 50)

Ứng tuyển



Giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản xuất.



Phát triển, kiểm soát các hoạt động về chất lượng



Quản lý chất lượng đầu vào, đầu ra, trên chuyền

4. Kỹ thuật sản xuất - PE (Số lượng: 50)


Email: tuyendung@lge.com



Quản lý tình trạng máy móc thiết bị.



Hotline: 0707.99.11.44



Cải tiến nâng cao năng suất của máy móc.



Vietnamwork/LGE



Nghiên cứu, chế tạo và lắp đặt hệ thống tự động hóa



Quét QR code (Zalo)

5. Thực tập sinh – Internship (Số lượng: 50)
 Được đào tạo và hướng dẫn các công việc kỹ thuật
 Tham gia các công việc chung của phòng

Công ty TNHH LG Electronics không thu bất kỳ khoản phí tuyển dụng nào

