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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Vị trí tuyển dụng
- Phó phòng R&D làm việc tại Xưởng thực nghiệm Công ty: Số 1, ngõ 220 Tây Tựu, Quận
Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
2. Số lượng cần tuyển: 01 người.
3. Mô tả công việc
- Thí nghiệm và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;
- Xây dựng mục tiêu về huấn luyện, đào tạo kĩ năng của nhân viên phòng R&D;
- Tư vấn kỹ thuật và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;
- Tìm kiếm nguyên vật liệu mới cho Công ty;
- Làm việc với nhà cung cấp;
- Cùng Trưởng phòng quản lý phòng R&D;

- Quản lý về hệ thống trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong phòng Thí nghiệm;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
4. Yêu cầu công việc
- Giới tính: Nam/Nữ, từ 30 – 40 tuổi.
- Tốt nghiệp: ĐH BK, ĐH KHTN chuyên ngành: Hóa hữu cơ/hóa Polymer/công nghệ hóa/...
- Có kinh nghiệm làm về lĩnh vực sơn và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trên 3 năm.
- Có kỹ năng quản lý.
- Tiếng Anh: Đọc hiểu và dịch tài liệu.
5. Quyền lợi được hưởng
- Lương: Thỏa thuận.
- Ký hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác của công ty (du lịch, hoạt động dã ngoại,
chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, thưởng theo lợi nhuận và nhiều phúc lợi khác).
- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.
6. Thông tin liên hệ
Người liên hệ: Ms Đỗ Thị Mến – Phòng HCNS. SĐT: 0336.019.786.
Địa chỉ công ty: Phòng 703, tòa nhà OTC3A, KĐT Resco, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Hoặc gửi CV về mail: men.dothi@megavietnam.vn.

