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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  
Công ty TNHH Ojitex (Việt Nam) 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên 

sản xuất bao bì Carton chất lượng cao, cần tuyển vị trí như sau: 
 

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT  
(SỐ LƯỢNG KHÔNG HẠN CHẾ) 

� YÊU CẦU: 

� Nam hoặc Nữ trong độ tuổi lao động.  

� Sức khoẻ tốt, có thể làm việc theo ca hoặc tăng ca theo yêu cầu.  

� CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: 

� Lương căn bản: 4.700.000 đồng/ tháng,  

 áp dụng cho cả thời gian thử việc 

� Phụ cấp khác:  

1) Phụ cấp chuyên cần: 100.000 đồng/ tháng 

2) Phụ cấp đi lại: 250.000 đồng/ tháng 

3) Phụ cấp không hút thuốc: 100.000 đồng/ tháng 

4) Phụ cấp nuôi con nhỏ: 50.000 đồng mỗi con/tháng (NV nữ) 

5) Phụ cấp công việc đặc thù: 350.000 đồng/ tháng 

6) Phụ cấp làm đêm: 30% lương làm đêm/ giờ  

7) Bồi dưỡng bằng hiện vật: 02 hộp sữa tươi/ ngày  

� Tăng ca: được chi trả theo luật lao động hiện hành  

� Chế độ thưởng:  

1) Tiền thưởng tháng 13  

2) Tiền thưởng theo hiệu quả công việc (năm 2016, 2017, 2018: bình quân 2 tháng lương). 

3) Tiền thưởng đạt 05 năm làm việc: 2.000.000 đồng. 

4) Tiền thưởng đạt 10 năm làm việc: 6.000.000 đồng. 

5) Tiền thưởng đạt 15 năm làm việc: 8.000.000 đồng. 

� Phúc lợi khác:  

1) Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ngay từ tháng đầu tiên.  

2) Được tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/24 (do công ty chi trả). 

3) Được tham gia Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khi đạt 10 năm làm việc. 

4) Được nghỉ thêm từ 01 đến 02 ngày thứ Bảy hàng tháng. 

5) Được hưởng nguyên lương và chi trả phúc lợi trong những dịp đặc biệt: tang chế, cưới hỏi. 

6) Đài thọ miễn phí bữa ăn giữa ca chất lượng 

7) Hàng năm Công ty tổ chức cho toàn bộ nhân viên đi du lịch, nghỉ mát, tổ chức các phong trào thể thao; tặng quà 

nhân dịp Tết thiếu nhi, Trung thu, Tết âm lịch, Sinh nhật …  

� HỒ SƠ GỒM CÓ:  

- Đơn xin việc, Bản sao “Sơ yếu lý lịch”, các loại văn bằng, chứng chỉ. 

- Bản sao “Hộ khẩu”, “Chứng minh nhân dân”, “Giấy khai sinh”, “Giấy khám sức khỏe”. 

- Thông tin “Số tài khoản tại Ngân hàng VIETCOMBANK” để thanh toán lương. 
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