
 

   

                    CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG 
     

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

     

    Công ty TNHH LG DISPLAY VIETNAM HAI PHONG (LGDVH) là một công ty sản xuất màn 

hình ti vi và điện thoại với công nghệ OLED hàng đầu trên thế giới. Nhằm phục vụ cho nhu cầu sản 

xuất, chúng tôi đang tuyển vị trí sau: 

 

1. Địa điểm làm việc 

   - Tại Hải Phòng: Nhà máy công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (LGDVH) 

  - Địa chỉ: Lô E khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương,Tp. Hải Phòng. 

2. Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện Công nghiệp, Tự động hóa, Cơ khí  

3. Môi trường làm việc:  

- Chuyên nghiệp, Thân thiện 

- Làm theo ca: ca ngày/ ca đêm,12h/ca, 24 ngày công/tháng. 

- Được đánh giá và xem xét cơ hội thăng tiến tại công ty. 

4. Lương và Chế độ phúc lợi 

- Thu nhập trung bình: 8,800,000 ~ 10,500,000 VNĐ/ tháng. 

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI. 

- Được đánh giá và xét tăng lương hàng năm theo quy chế công ty.  

 - Môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ, thoáng mát. 

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo luật lao động. 

 - Bảo hiểm tai nạn 24/24. 

 - Có xe bus đưa đón nhân viên trong và ngoài thành phố Hải Phòng. 

 - Kí túc xá tiêu chuẩn 3 sao cho nhân viên ở xa. 

 - Miễn phí ăn ca hai bữa tại Công ty. 

 - Có trung tâm thể dục thể thao đầy đủ trang thiết bị hiện đại tại khu vực ký túc xá. 

5. Công việc 

 - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong nhà xưởng. 

- Kiểm tra tình trạng thiết bị trước, trong và sau khi mỗi ca. 

- Xử lí các vấn đề liên quan về máy trong ca làm và theo dõi kế hoạch bảo dưỡng định kì. 

- Làm việc với phòng sản xuất, kiểm soát chất lượng. 

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ định từ trưởng bộ phận và trưởng chuyền. 

Ngoài ra công ty còn có nhiều chế độ phúc lợi khác dành cho nhân viên và sẽ được giới thiệu khi nhân viên 

tham gia đào tạo tại công ty. 

6. Liên hệ tuyển dụng 

 Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Cv xin việc bằng tiếng Việt (tiêu đề thư ghi rõ vị trí dự tuyển)  

   vào email: tuyendung@lgdisplay.com 

 Website: tuyendunglgdisplay.vn   

 Facebook: facebook.com/ tuyendunglgdisplayvietnamhaiphong 

 Hotline: 0225.62.55555 - 0225.62.66666 

 

Trân trọng thông báo! 

Bộ phận Tuyển dụng 

LG Display Việt Nam Hải Phòng 

STT VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG 

TỔNG THU NHẬP BÌNH QUÂN 

(VNĐ /THÁNG) 

1 Nhân Viên Kỹ Thuật 400 8,800,000 ~ 10,500,000 


