SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
USG Boral là tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất vật liệu xây dựng có trụ sở chính đặt
tại Malaysia, dẫn đầu thị trường châu Á, châu Đại Dương và Trung Đông về các phân
ngành xi măng, thạch cao, gạch ngói và vật liệu xây tô.
Tại USG Boral, chúng tôi tin tưởng rằng những đổi mới vĩ đại nhất đều khởi nguồn từ
một mục đích– đặt trọng tâm vì sao cần đổi mới và đổi mới mang lợi ích cho ai. Trọng
tâm của chúng tôi là cung cấp sự đổi mới giúp bạn làm việc thông minh hơn, đạt năng
suất cao hơn và xây dựng hiệu quả hơn. Chúng tôi đã thực hiện điều này bằng cách đầu
tư đổi mới có mục đích, mở rộng vào các thị trường khác nhau và không ngừng tìm kiếm
các phương thức để tăng cao hiệu suất và năng suất. Cam kết đổi mới và đặt trọng tâm
vào bạn, lấy cảm hứng từ khao khát hỗ trợ các kiến trúc sư, nhà thầu, thợ thi công. Nâng
tầm cuộc sống của chúng ta bằng cách thay đổi phương thức thiết kế và thi công.
Các văn phòng bán hàng và cơ sở sản xuất của USG Boral được thành lập khắp châu Á,
Úc, New Zealand và Trung Đông để cung cấp chuyên môn và sự hỗ trợ mạng lưới phân
phối và kinh doanh tại địa phương đã hoạt động hơn 25 năm. Các thương hiệu chính bao
gồm: USG Boral, Sheetrock, Elephant, Jayaboard, Durock và Donn Dx, hệ thống khung
trần được chỉ định và lắp đặt rất phổ biến trên thế giới.

I.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chúng tôi đang cần tuyển các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp đại học để đào tạo, làm việc
và cùng tỏa sáng với chúng tôi. Nếu bạn là:
 Sinh viên mới tốt nghiệp Đại học các ngành Điện, Cơ khí, Hóa vô cơ, Quản lý
công nghiệp
 Đam mê làm việc trong môi trường sản xuất, sáng tạo, chịu khó, dám đương đầu
với những khó khăn, khả năng giải quyết vấn đề, làm việc dưới áp lực cao.
 Tiếng Anh lưu loát là một lợi thế
Quyền lợi:
- Được làm việc trong tập đoàn nơi mà yếu tố con người được đặt lên hàng đầu với
những chính sách về sức khỏe, an toàn hướng đến người lao động và môi trường.
- Được là thành viên trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở
- Được đào tạo và làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành sản xuất vật
liệu xây dựng đến từ các quốc gia: Pháp, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia…
- Được tiếp cận với những máy móc, dây chuyền tân tiến nhất trong ngành
II.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Sinh viên mới tốt nghiệp Đại học các ngành Điện, Cơ khí, Hóa vô cơ, Quản lý
công nghiệp
- Thành thạo MS Office
- Giao tiếp tiếng Anh tốt
- Kỹ năng tổ chức tốt, có thể kiểm tra, báo cáo dữ liệu từ trên hệ thống.
 Làm việc giờ hành chính ( 8h tới 17h), thứ 2- thứ 6 (trừ một số vị trí sẽ làm thêm
thứ 7)
 Lương: thỏa thuận

III.






QUYỀN LỢI

Ngày nghỉ:
Nghỉ phép 12 ngày/năm, ngoài các ngày nghỉ lễ theo luật lao động, còn được hưởng ngày
nghỉ Lễ Giáng Sinh.
Phúc lợi:
Nhân viên chính thức với đầy đủ phúc lợi theo luật lao động
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bản thân và cho người thân

Phụ cấp khác :
Tham gia tổ chức Công Đoàn công ty với các hoạt động thể thao, đội nhóm, được tặng
quà trong các dịp sinh nhật, lễ Tết, hiếu hỷ…
Được hưởng các phụ cấp đời sống, điện thoại
Có xe đưa rước nhân viên từ thành phố đến Nhà máy
*Thông tin liên hệ:
hangdt47@gmail.com (Ms Hằng)
SĐT: +84 37 818 179 (ext: 146)
Di động: 0938 684 402

