
 

CÔNG TY TNHH MTV MASAN BREWERY HG 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Tập đoàn Masan – chủ sở hữu các sản phẩm với những nhãn hàng nổi tiếng như: 

Chinsu, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi….Là một trong những công ty hàng tiêu 

dùng lớn nhất VIỆT NAM. 

 

Chúng tôi đang cần tuyển nhân sự làm việc tại Nhà máy Công ty TNHH MTV 

Masan Brewery HG (bia Sư Tử Trắng) cho vị trí: 

 

1. Tổ trưởng Bảo trì Cơ Điện (gấp): 

Mô tả công việc: 

- Tiếp nhận và triển khai công tác bảo trì phần điện cho Tổ điện 

- Triển khai công tác lắp đặt và thay thế thiết bị theo bản vẽ đã phê duyệt 

- Triển khai để thực hiện tốt các nhiệm vụ, an toàn, hiệu quả. 

- Chủ động phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc cho đến khi hoàn 

thành. 

- Thực hiện khắc phục nhanh các sự cố để đảm bảo sản xuất. 

- Sáng tạo trong công việc để tham mưu cho Quản Đốc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản Đốc giao. 

- Chi tiết công việc được trao đổi khi phỏng vấn. 

Yêu cầu:  

- Nam tốt nghiệp đại học 

- Chuyên môn giỏi các ngành về Điện, Điện Tự Động … 

- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương 

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất thực phẩm. 

- Có kinh nghiệm quản lý nhóm. 

- Chấp nhận làm việc hành chính/theo ca, theo nhu cầu sửa chữa bảo trì của nhà máy. 

- Kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, có trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao. 

 

2. Nhân viên Lái xe nâng (2 người) - vào làm ngay 

Mô tả công việc: 

- Đảm bảo thực hiện việc dỡ hàng, chất hàng ra đúng nơi quy định khi có yêu cầu 

- Hỗ trợ thủ kho sắp xếp, vệ sinh kho hàng ngày 

- Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng xe kịp thời 

-Vào sổ theo dõi thiết bị xe nâng 

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng giao 

Yêu cầu:  

- Nam, có chứng chỉ vận hành xe nâng 

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên, chịu khó, siêng năng 

 

3. Nhân viên Vận hành máy – Xưởng Đóng gói - Lên Men (10 người) 

Mô tả công việc: 

- Vận hành máy theo đúng quy trình hướng dẫn sử dụng 

- Bảo trì bảo dưỡng máy móc đúng quy trình 

- Ghi chép nhật ký công việc trong quá trình sản xuất 



- Bảo quản thiết bị, vệ sinh máy và khu vực xung quanh 

- Các công việc khác được giao 

- Chi tiết công việc được trao đổi khi phỏng vấn. 

Yêu cầu:  
- Nam, tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng 

- Chuyên ngành:  

+ Điện Công Nghiệp, Điện - Điện Tử  … (Đóng Gói) 

+ Công nghệ Thực Phẩm, Hóa, Sinh… (Lên Men) 

- Có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú gần công ty: Châu Thành - Hậu Giang, Cần Thơ 

(Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng), Bình Minh – Vĩnh Long, An Lạc Thôn – Sóc 

Trăng) 

 

 

*** Quyền lợi ứng viên: 

- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách. 

- Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại... cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc 

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao 

động (Đóng BHXH trên mức lương thỏa thuận). 

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm. 

- Bảo hiểm 24.24 

- Du lịch, teambuilding hàng năm… 

 

Hồ sơ xin việc gồm: Đơn xin việc. (kèm 4 ảnh 3x4); Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của 

địa phương); Bản tự thuật bản thân, Bản sao CMND, hộ khẩu (có công chứng); giấy 

khám sức khỏe; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có). (Chỉ gọi phỏng 

vấn hồ sơ đạt yêu cầu, không hoàn trả hồ sơ nếu không trúng tuyển) 

Liên hệ: Phòng nhân sự  

Nhận hồ sơ trực tuyến: oanhdtk@msb.masangroup.com  

hoặc gửi thư về địa chỉ : Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG  

Khu công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang 

(cách trung tâm thành phố Cần Thơ 15 phút đi xe máy) 

Số điện thoại liên lạc: 090 69 72227  

Nhận hồ sơ từ: từ ngày thông báo đến ngày 15/06/2020 (Ưu tiên hồ sơ nộp sớm, 

có thể kết thúc nhận hồ sơ sớm hơn dự kiến nếu đã tuyển đủ người) 
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