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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KÍNH NSG VIỆT NAM 



Giới thiệu Công ty 

Event/meeting 2
Date

 Là công ty 100% vốn đầu tư
nước ngoài của Tập đoàn NSG,
một trong những tập đoàn
hàng đầu về ngành sản xuất
kính, và hoạt động kinh doanh
tại 100 quốc gia .

 Nhà máy tại KCN Mỹ Xuân A,
phường Mỹ Xuân, thị xã Phú
Mỹ, tỉnh BRVT chuyên sản
xuất kính năng lượng mặt trời
phục vụ cho ngành năng lượng
mặt trời đang phát triển mạnh
mẽ.

Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam:



Tầm nhìn của chúng ta
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
•Tôn trọng người khác và
phát huy tiềm năng của
họ
•Là ví dụ điển hình cho sự
tín nhiệm và liêm chính
•Đảm bảo những nỗ lực
để phục vụ xã hội
•Chủ động,
•Chấp nhận thách thức và
học hỏi từ thất bại;
•Làm tới cùng để đạt
được kết quả

SỨ MỆNH
Thay đổi xung quanh, cải 

thiện Thế giới của Chúng ta

KHÁT VỌNG

Thông qua những đổi mới, 
trở thành đối tác đáng tin 

cậy nhất ở tất cả mọi ngành
mà chúng ta hoạt động

SỨ MỆNH

Thay đổi xung quanh, cải
thiện Thế giới của Chúng ta



Tuyển dụng
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o Thời gian : 
o Yêu cầu:
✓ Từ 18 tuổi trở lên
✓ Giới tính : Nam 
✓ Các bạn sinh viên kì cuối của hệ Trung Cấp, Cao đẳng của chuyên ngành

kỹ thuật: Điện, Cơ Khí, Hóa cho tất cả các phòng ban sau: 

Phòng Ban Số lượng

Phòng Sản Xuất 62

Phòng Bảo Đảm Chất Lượng 29

Phòng Bảo Trì 25

Nhà máy đang mở rộng quy mô sản xuất, và có kế hoạch tuyển gần 100
công nhân kỹ thuật như sau:



Hồ sơ dự tuyển 
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1
• Sơ yếu lý lịch (theo mẫu Công ty đính kèm)

2
• CMND, Hổ khẩu/tạm trú 

3

• Bằng cấp (nộp bảng điểm hoặc giấy chứng 
nhận tốt nghiệp tạm thời)

4
• Hình 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng)

Ứng viên nộp hồ sơ phô tô và Công ty sẽ yêu cầu ứng viên mang theo 
hồ sơ/giấy tờ/văn bằng gốc khi tham gia phỏng vấn để đối chiếu.



Địa điểm & Thời gian làm việc

1. Địa điểm:

Tại nhà máy KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh 
BRVT

2. Thời gian làm việc:

• Hành chánh: 8:00 – 16:30, 5 ngày/tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

• Ca:

▪ Ca 1: 06:00 – 14:00

▪ Ca 2: 14:00 – 22:00

▪ Ca 3: 22:00 – 06:00
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Chế độ đãi ngộ & phúc lợi

1. Lương

• Mức lương cơ bản khởi điểm: 6,763,000 VND

• Lương tháng 13

• Thưởng hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty (4 năm qua 
trung bình 1.5-2 tháng lương)

• Tăng lương hàng năm kết quả hoạt động của tập đoàn NSG, của công
ty, chỉ số giá tiêu dùng của năm tới, kết quả đánh giá nhân sự của
nhân viên trong năm.

2. Bảo hiểm 

• Công ty đóng bảo hiểm theo Luật lao động cho nhân viên: BHXH, BHYT, 
BHTN. 

• Ngoài ra, Công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn bộ nhân viên.

Event/meeting 7
Date



Chế độ đãi ngộ & phúc lợi

3. Chế độ khác:

• Cung cấp bữa ăn tại Căn tin cho mỗi ca làm việc

• Được trang thiết bị bảo hộ đầy đủ

• Môi trường làm việc an toàn, bền vững

• Ca hành chính : 12 ngày phép

Đi ca(có ca đêm) : 14 ngày phép 
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Mọi thắc mắc có thể liên hệ Phòng Nhân Sự -
Ms.Thùy Dương. Sđt: +84 – 254 393 21000/0393346679




