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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

KỸ SƯ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
NGÀNH HÓA
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-

Làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật ceramic (men sứ)

-

Tư vấn và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình sản xuất của khách hàng

-

Thử nghiệm sản phẩm và thúc đầy đưa sản phẩm của công ty vào quá trình sản xuất
tại nhà máy khách hàng.

-

Hỗ trợ tư vấn và ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất.

-

Tìm kiếm và phát triểu mối quan hệ giữa khách hàng.

-

Đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ công
ty cung cấp.

-

Triển khai các kế hoạch chiếm lĩnh thị trường.

-

Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

2. YÊU CẦU VỊ TRÍ
-

Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành Hóa: Silicate, Vô cơ, Hữu cơ, Hóa dầu…

-

Giao tiếp tự tin, trung thực

-

Yêu thích công việc kỹ thuật, tỉ mỉ, có khả năng phân tích, kết luận

-

Làm việc có kế hoạch,

-

Tự tin hoạt động độc lập

-

Chịu được áp lực công việc, tự thúc đẩy hoàn thành deadline

-

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

-

Di chuyển thường xuyên giữa các tỉnh thành

3. CHÍNH SÁCH
-

Đào tạo cho sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm

-

Tăng lương theo năng lực

-

Cơ hội cải thiện bản thân và trưởng thành trong môi trường năng động.

-

Cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh (có lớp học Tiếng Anh cho nhân viên, giao
tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài.)

-

Hỗ trợ hoàn toàn chi phí đi công tác/ Thu nhập thêm khi đi công tác.
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4. LIÊN HỆ
PHÒNG NHÂN SỰ:
MS. HÀN THỊ THU HUYỀN





Mobile: 0933 705 118
Phone: 0251 3 514 103
Email: ann.vn@torrecid.com/ hr.vn@torrecid.com
Web: www.torrecid.com

Công ty TNHH Torrecid Việt Nam



407 Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Số 4, đường số 1, KCN Long Thành, Đồng Nai

5. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
TORRECID là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nguyên vật
liệu ,công nghệ và giải pháp trong ngành Gốm sứ, Thủy tinh, Nhựa.
TORRECID được thành lập năm 1963 tại Tây Ban Nha. Với mục tiêu trở thành tập đoàn số 1 toàn
cầu trong lĩnh vực hoạt động của mình, Tập đoàn đã vượt qua những khó khăn ban đầu để có
những bước phát triển vượt bậc. Từ quy mô một nhà máy sản xuất nhỏ khi mới thành lập, đến nay
với hơn 55 năm phục vụ trên thị trường, TORRECID hiện có mặt tại 26 quốc gia với khách hàng
đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Áp dụng chiến lược kinh doanh từ Tập đoàn, tại thị trường Việt Nam, Torrecid Việt Nam cũng có
những bước phát triển và mở rộng qui mô đáng ghi nhận trong những năm hoạt động tại đây:
2010: VPĐD tại Đồng Nai
2012: VPĐD tại Vĩnh Phúc
2014: Nhà máy sản xuất tại Đồng Nai
Hiện nay do nhu cầu phát triển và mở rộng hơn nữa, TORRECID Việt Nam đang cần tuyển dụng
nhiều Nhân tài Thiết kế, với cơ hội nghề nghiệp ổn định, lâu dài cùng chương trình đào tạo chuyên
môn, kỹ năng tại Việt Nam và nước ngoài.
Chúng tôi luôn chào đón tất cả các bạn trẻ tự tin, năng động, có hoài bão, gia nhập vào đội ngũ
nhân sự của TORRECID.

