THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tập đoàn Mỹ Lan được sáng lập bởi Doanh nhân - Nhà khoa học - Tiến sĩ Hóa học Nguyễn Thanh Mỹ vào
năm 2004.
Với sự phát triển không ngừng, Tập đoàn Mỹ Lan đã dần phát triển trở thành một Tập đoàn hoạt động trên
nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm:
 Nghiên cứu, sản xuất hóa chất cao cấp dùng trong đa dạng các lĩnh vực, cung cấp sản phẩm và giải
pháp in kỹ thuật số, sản xuất mực in, máy in phun công nghiệp, đặc biệt cung cấp các giải pháp truy
xuất nguồn gốc.
 Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm khay, màng dùng trong lĩnh vực đóng gói bao bì thực phẩm.
 Kinh doanh bản kẽm in Offset và vật tư ngành in.
Tập đoàn chúng tôi đã xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, một đội ngũ nhân viên trẻ,
năng động và đầy sáng tạo. Đây sẽ là một vùng đất hứa cho những ai muốn tạo lập cho mình một sự nghiệp
lâu dài trên mảnh đất Trà Vinh, cho những ai có khát vọng và đam mê cống hiến cho khoa học.
Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho các vị trí
sau:
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu công việc
-

Chuyên ngành: Toán ứng dụng, Kỹ thuật máy tính, Khoa học
máy tính, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy

Nhân viên phát triển

3

ứng dụng trí tuệ nhân

viên

nhân

tính, Điện tử, Tự động hóa.
-

tạo (AI)

Biết và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình C/C++,
Python.

-

Ưu tiên ứng viên đã từng thực hiện các dự án liên quan đến xử lý
ảnh, thị giác máy tính (computer vision), xử lý số liệu.

Nhân viên nghiên cứu
và phân tích vi sinh

-

Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

-

Chuyên ngành: Vi sinh, Công nghệ hóa học, Công nghệ sinh học
và các chuyên ngành khác liên quan.

4
viên

nhân

-

Kỹ năng đọc tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh tốt.

-

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

-

Chịu khó, tìm tòi học hỏi những kiến thức mới.

-

Có kiến thức trong lĩnh vực thủy sản là một lợi thế.
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-

Chuyên ngành: Vi sinh, Công nghệ sinh học, Kĩ thuật môi
trường, Nuôi trồng, chế biên, bệnh thủy sản và các ngành có liên

Nhân viên sản xuất vi

2

sinh

viên

nhân

quan.
-

Linh hoạt trong công việc, cẩn thận, biết kết nối bộ phận liên
quan giải quyết vấn đề.

Nhân viên phân tích &
nghiên cứu hóa – lý

-

Chịu khó học hỏi những kiến thức mới.

-

Đọc được tài liệu anh văn chuyên ngành là một lợi thế.

-

Chuyên ngành: Công nghệ hóa học, công nghệ môi trường và
các chuyên ngành khác có liên quan.

2

nhân

viên

Nhân viên nghiên cứu,
testing và sản xuất lĩnh

6

vực mực in

viên

nhân

-

Kỹ năng đọc tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh tốt.

-

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

-

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

-

Chịu khó, tìm tòi học hỏi những kiến thức mới.

-

Chuyên ngành: Hóa học và các ngành có liên quan.

-

Có kiến thức chuyên ngành tốt, thích tìm hiểu và nghiên cứu.

-

Kỹ năng đọc hiểu Anh văn chuyên ngành tốt

-

Năng động, sáng tạo trong công việc.

-

Siêng năng, nhiệt tình với công việc và chịu được áp lực cao.

LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
o

Mức lương thỏa thuận. Tùy theo năng lực làm việc sẽ có những mức thưởng phù hợp.

o

Phát đồng phục và bảo hộ lao động hàng năm cho nhân viên.

o

Chăm sóc sức khỏe: khám sức khỏe định kỳ, chương trình chăm sóc răng, khám phụ khoa cho nhân viên
nữ, chích ngừa viêm gan B.

o

Dùng cơm trưa tại Cafeteria của Công ty.

o

Hỗ trợ chi phí ăn sáng và ăn tối tại Công ty.

o

Nhân viên được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo pháp luật Việt Nam qui định.

o

Được tạo điều kiện tham gia phong trào thể dục thể thao sau giờ làm việc như: tennis, bóng đá, bóng
bàn, tập gym.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN
o

Đơn xin việc (không điền theo mẫu) có dán ảnh.

o

Bảng điểm, các văn bằng có liên quan.

o

Các đồ án môn học, đề tài nghiên cứu, công trình nghiên cứu mà bản thân đã tham gia (nếu có).
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o

Sơ yếu lý lịch (ghi rõ những kinh nghiệm cũng như những việc đã làm trong thời gian học tập hoặc làm
việc).

o

Hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

HỒ SƠ NỘP VỀ
o

Bộ phận Nhân sự - Công ty Cổ phần Mỹ Lan
Khu Công nghiệp Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Người nhận: Huỳnh Thị Thúy Nhạn

o

Hoặc nộp trực tiếp qua email nhan.huynh@mylangroup.com

Công ty chỉ gọi phỏng vấn các hồ sơ đạt yêu cầu. Không hoàn trả hồ sơ cho ứng viên không được xét tuyển.
Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, chúng tôi xin gửi lời chào và hẹn gặp bạn !
Bộ phận Nhân sự - Tập Đoàn Mỹ Lan

Mylan Group - Thong bao tuyen dung
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