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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 

Cập nhật: 22/08/2014 
 

 Ứng viên gửi Hồ sơ (Curriculum Vitae – CV) theo một trong 2 cách sau:  
 Cách 1: Gửi CV tới địa chỉ email: huy.hiep@samsung.com, to.huong@samsung.com, quynh.mai@samsung.com và CC tới: bach.tao@samsung.com  
 Cách 2: Truy cập website http://samsungcareers.com.vn và làm theo hướng dẫn 

 

Chức vụ Nghĩa vụ 
Yêu cầu 

Kỹ năng/ Kinh nghiệm Ngôn ngữ 

Metal (CNC) 
Assistant  
Manager/ Manager 
(05 người) 

 Quản lý, lên kế hoạch và hỗ trợ 
dây chuyền sản xuất NC & Dia 
Cutting. 

 Quản lý và điều khiển các máy 
CNC.  

 Thiết lập và báo cáo các giải pháp 
ứng phó với các lỗi trong sản xuất. 

 Quản lý nguyên liệu thô (kim loại), 
nguyên liệu đầu vào và sản phẩm 
đầu ra.  

 Lập và sửa chữa những báo cáo 
sản xuất metal như các tiêu 
chuẩn, bảng thông số, chỉ dẫn… 

 Sửa chưa, bảo trì máy móc, thiết 
bị của bộ phận 

 Các nhiệm vụ khác từ cấp trên. 

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ Điện tử 
hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan 

 Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Cơ khí, 
Metal 

 Thành thạo các phần mềm thiết kế Cơ khí, CAD/ CAM. 
 Thành thao các kĩ năng và quy trình quản lý CNC.  

 Có khả năng phân tích quá trình xử lý/ sản xuất Metal 
 Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng quản lý. 
 Là người sáng tạo có suy nghĩ tích cực và tinh thần cầu tiến 

 Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 

 Biết Tiếng Anh là 
một lợi thế 

CÔNG TY THHH SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM 
Khu Công nghiệp Yên Phong I, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam 

Điện thoại: (+84-241) 369 6285 – (+84-241) 369 6048 
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Chức vụ Nghĩa vụ 
Yêu cầu 

Kỹ năng/ Kinh nghiệm Ngôn ngữ 

Anodizing 
Assistant Manager/ 
Manager 
(15 người) 

 Lên kế hoạch, hỗ trợ và kiểm soát dây 
chuyền sản xuất trong bộ phận 
Anodizing  

 Đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn an toàn 
và các chính sách được thực hiện tốt 
hằng ngày.  

 Sửa chữa, bảo trì và điều khiển các 
thiết bị Anodizing 

 Kiểm tra và điều khiển tất cả các chuỗi 
xử lí hóa học để đảm bảo đúng với tiêu 
chuẩn sản xuât, kiểm soát chặt chẽ 
nồng độ dung dịch hóa học. 

 Hỗ trợ cấp trên trong việc quản lý hàng 
tồn kho và báo cáo kịp thời các mặt 
hàng cần thiết cho hoạt động vận hành 
Anodizing.  

 Các nhiệm vụ khác từ cấp trên. 

 

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hóa học hoặc 
các chuyên ngành kỹ thuật liên quan 

 Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 
Anodizing hoặc các lĩnh vực liên quan  

 Có khả năng phân tích quá trình điện phân, nhận diện và xử 
lí các vấn đề liên quan.  

 Có kỹ năng quản lý tốt với tư duy phân tích và phản biện 
sắc bén. 

 Là người sáng tạo có suy nghĩ tích cực và tinh thần cầu tiến 
 Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 

  
 

 Biết Tiếng Anh là 
một lợi thế 

 
 
 



Website:   http://samsungcareers.com.vn   E-mail to:  huong.to@samsung.com, huy.hiep@samsung.com, quynh.mai@samsung.com 
Facebook: SamsungVietnamFB    E-mail cc: bach.tao@samsung.com  

 

Chức vụ Nghĩa vụ 
Yêu cầu 

Kỹ năng/ Kinh nghiệm Ngôn ngữ 

CAD/  CAM 
Assistant Manager/ 
Manager 
(05 người) 

 Phối hợp với kĩ sư phần mềm để thiết 
kế trên phần mềm 

 Quản lý và vận hành phần mềm CAD/ 
CAM 

 Thiết kế và quản lý JIG 

 Thiết kế, trình bày và diễn giải bản vẽ 
mô hình 

 Phân tích, và đưa ra giải pháp cải tiến 
chất lượng, mô hình thiết kế  

 Bảo trì và bảo dưỡng hệ thống phần 
mềm 

 

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện 
tử hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan  

 Có kinh nghiệm ít nhất 4 năm trong lĩnh vực thiết kế mô 
hình sử dụng phần mềm CAD/ CAM. 

 Thành thạo các phần mềm thiết kế Cơ khí, CAD/ CAM. 

 Am hiểu các mô hình máy móc và có khả năng chuyển tải 
thành mô hình trên phần mềm.  

 Có khả năng truyền tải, diễn giải mô hình bản vẽ với các đối 
tượng khác nhau. 

 Có khả năng thiết kế Jig và Fixture. 
 Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng quản lý. 
 Là người sáng tạo có suy nghĩ tích cực và tinh thần cầu tiến 

 Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 
 

 Biết Tiếng Anh là 
một lợi thế 
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Chức vụ Nghĩa vụ 
Yêu cầu 

Kỹ năng/ Kinh nghiệm Ngôn ngữ 

QC Assistant 
Manager/  Manager 
(10 người) 

 Phát triển và quản lý chất lượng 
trong dây chuyền sản xuất CNC, 
Metal, Anodizing 

 Quản lý và vận hành máy đo 
lường, tiến hành đo đạc các chỉ số 
để đảm bảo đúng với yêu cầu. 

 Giám sát nhân viên sản xuất để 
đảm bảo năng suất sản xuất và sự 
đồng nhất về kĩ thuật 

 Phối hợp chặt chẽ với các công 
đoạn trong dây chuyền sản xuất 
CNC/ Anodiziing để tối đa hóa 
năng suất và giảm thiểu chi phí 

 Sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết 
bị của bộ phận 

 Phân tích và đề ra các giải pháp 
cải tiến chất lượng 

 Thiết kế, phát triển và thực hiện 
các chương trình đào tạo về chat 
lượng . 

 Các nhiệm vụ khác từ cấp trên 

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, đo lường 
hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan  

 Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QC, đặc biệt là quản 
lý chất lượng trong CNC, Metal, Anodizing 

 Thành thạo trong việc vận hành các thiết bị đo lường  bao gồm 
các thiết bị đo lường 3D,  thiết bị đo lường hiển vi 

 Có khả năng đọc hiểu Bản vẽ Kỹ thuật 

 Có khả năng sử dụng các phần mềm Cơ khí, AutoCAD/ CAM. 
 Có khả năng phân tích dữ liệu chất lượng và đề xuất ra phương 

án cải tiến chất lượng 

 Có kỹ năng quản lý tốt với tư duy phân tích và phản biện sắc 
bén. 

 Là người sáng tạo có suy nghĩ tích cực và tinh thần cầu tiến 

 Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 
 

 Biết Tiếng Anh là 
một lợi thế 
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Chức vụ  Nghĩa vụ 
Yêu cầu 

Kỹ năng/ Kinh nghiệm Ngôn ngữ 

Dia Cutting 
Assistant Manager/  
Manager 
(15 người) 

 Quản lý, vận hành gia công Dia-
Cutting 

 Quản lý máy móc, công cụ Dia-
Cutting  

 Phân tích và quản lý chất lượng 
gia công 

 Bảo trì bảo dưỡng thiết bị và 
Tools  

 Các nhiệm vụ khác từ cấp trên 

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, đo lường 
hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan  

 Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dia Cutting/ Gia 
công chính xác hoặc lĩnh vực liên quan 

 Có khả năng vận hành máy gia công Dia Cutting 

 Thành thạo các phần mềm thiết kế Cơ khí, CAD/ CAM. 
 Có khả năng thiết kế và sử dụng thành thạo các công cụ Dia 

Cutting 

 Có khả năng phân tích dữ liệu chất lượng gia công và đề xuất ra 
phương án cải tiến chất lượng  

 Là người cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc 
 Là người sáng tạo có suy nghĩ tích cực và tinh thần cầu tiến 

 Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 
 

 Biết Tiếng Anh là 1 
lợi thế 

 
 
 Ứng viên gửi Hồ sơ (Curriculum Vitae – CV) theo một trong 2 cách sau:  
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