
 

Đơn vị tuyển dụng: First Solar Việt Nam 

Số lượng: 600 vị trí 

Mô tả Công việc 

Làm việc theo ca 12 tiếng 

Công ty có xe đưa đón theo ca từ TP. HCM và Biên Hòa đến nhà máy 

tại Củ Chi 
• Tuân theo tất cả các quy trình an toàn sản xuất. 

• Thực hiện các nhiệm vụ công việc theo tất cả các hướng dẫn của cấp trên. 

• Vận hành máy móc sử dụng để sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời 

• Duy trì quy trình kiểm soát chất lượng và các tài liệu yêu cầu. 

• Đảm bảo rằng thiết bị được bảo dưỡng đúng hạn và khắc phục khi có phát 

sinh. 

• Giải quyết vấn đề sản xuất, máy móc và các vấn đề trong quá trình sản 

xuất hàng ngày. 

• Đảm bảo tất cả các quy trình đang chạy trên mục tiêu theo quy định của 

Kế hoạch Kiểm soát Quy trình. 

• Phù hợp với báo động kiểm soát quy trình SPC, đưa các quy trình trở lại 

kiểm soát. 

• Thu thập dữ liệu liên quan đến hiệu suất của máy móc hàng ngày và hiệu 

suất sản phẩm liên quan. 

Yêu Cầu Công Việc 

• Kiến thức cơ bản về hệ thống điện, cơ, hoặc hóa học. 

• Có khả năng khắc phục và giải quyết các vấn đề. 

• Kiến thức ứng dụng máy tính cơ bản. 

• Vận hành thiết bị / quá trình sản xuất hàng loạt. 

• Ưu tiên giao tiếp tiếng anh 

Các chế độ phúc lợi của công ty: 

- Thu nhập: 7-9 triệu đồng/tháng. Thưởng tháng 13 (một tháng lương). 

- Bảo hiểm: Bảo hiệm tai nạn: 24/7 toàn quốc, bảo hiểm nội trú và ngoại 

trú: răng miệng và sứa khỏe, bảo hiểm xã hội; bảo hiểm 100% chăm sóc 



sức khỏe. Đặc biệt chế độ bảo hiệm cho người thân: 50%. Bảo hiểm sẽ 

đóng trên lương ký hợp đồng Lao động. 

- Các chế độ khác: Phụ cấp chuyên cần 300 ngàn đồng/tháng, Trợ cấp đậu 

xe (toàn thể nhân viên) 200 ngàn đồng/tháng, Nghĩ giữa ca từ 30 đến 45 

phút.  

 

Thông tin khác 

Bằng cấp: tối thiểu Trung cấp 

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi 

Hình thức: Nhân viên chính thức 
Hồ sơ xin việc gửi về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành 
phố, 156 NKKN, Q1,TPHCM 
Hoặc email : tamnguyenthai135@gmail.com, hoặc liên hệ chị Tâm, điện 
thoại 0909 494 026 
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