
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Nhựa Long Thành
Trọn vẹn yêu thương – Vẹn tròn trách nhiệm

I. Vị Trí Tuyển Dụng III. Chế Độ Phúc Lợi

 01 Đơn xin việc

 01 Sơ yếu lý lịch

 04 CMND

 01 Giấy khám sức khỏe

 01 Sổ hộ khẩu thường trú

 01 Giấy xác nhận hạnh kiểm

II. Điều Kiện chung
 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

 Thành thạo vi tính văn phòng

 Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao

 Tuổi từ 22 – 45 tùy theo vị trí

 Email: tuyendung@lothacolt.com

 Hotline tuyển dung: 0933 777 405
 Địa chỉ: 135A Hồ Học Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân

IV. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm

www.longthanhplastic.com

Với 28 năm thành lập và phát triển, Long Thanh Plastic là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về các

sản phẩm nhựa công nghiệp và nhựa gia dụng. Với hệ thống máy móc và trang thiết bị hiện đại, áp dụng công

nghệ sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới, cùng với đội ngũ gần 1.000 CB-CNV. Các sản phẩm chủ yếu cung cấp

cho các khách hàng lớn như: Coca Cola, Heineken, Number 1, Tiger, Bia Sài Gòn, Lavie…

LONG THANH PLASTIC đã và đang có sự chuyển mình mạnh mẽ hiện đang mở rộng thêm hai xưởng sản xuất

và đầu tư mở rộng hệ thống kho thành phẩm có quy mô 3 tầng với tổng diện tích lưu trữ lên đến 21.000m2, được

trang bị các công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản với tổng chi phí dự án cho phần xây dựng lên tới 500 tỷ

đồng. Dự án hứa hẹn sẽ góp phần mởi rộng năng lực sản xuất, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao

động cũng như đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Dù bạn đang là sinh viên mới ra trường, hoặc bạn là nhân viên có kinh nghiệm chuyên môn hay nhà quản lý

nhiều kinh nghiệm - Hãy gia nhập vào "CHIẾN HẠM LONG THÀNH" của chúng tôi và cùng chúng tôi chuyển

động thế giới.

STT Ngành học Chức danh
Số 

lượng 

1 Quản lý Công nghiệ
Trưởng Ca

Sản Xuất
10

2 Kỹ thuật cơ khí
Nhân viên 

vận hành máy
40

3
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa

4
Quản trị kinh Doanh / 

Kinh tế

Nhân viên 

kinh doanh
20

 Môi trường làm việc chuyên nghiệp theo ISO

 Hỗ trợ suất cơm nhà máy

 Có BHXH, Y Tế, phép năm, lương thưởng

tháng 13 , thưởng hiệu suất công việc

 Ưu tiên phòng trọ cho Sinh Viên ĐHCT

CHÍNH SÁCH VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Chính Sách Gia Đình

Chính Sách Khuyến Học Chăm Lo Con Cán

Bộ Công Nhân Viên

Chính Sách Tri Ân CB-CNV

Chế Độ Trợ Cấp Hiếu, Hỷ, Thăm Hỏi

Chế Độ Trợ Cấp Rủi Ro Tai Nạn

Chế Độ Đãi Ngộ Nghỉ Dưỡng & Bồi Dưỡng

Sao y công 
chứng 6 

tháng gần 
nhất

III. Thông tin liên hệ


