
 

CÔNG TY TNHH TONGYANG INDUSTRY VIỆT NAM 

ĐC: H26, 101 đƣờng Bƣng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, Q9, TP.HCM 

 

TYI là một công ty có trụ sở tại Hàn Quốc, chuyên chế tạo và cung cấp các thiết bị chống ăn 

mòn nhƣ bồn chứa, lò phản ứng, máy trao đổi nhiệt, ống, phụ tùng, van, vỏ bọc bảo vệ và các phụ 

kiện khác. Đƣợc lót với các vật liệu chống ăn mòn cao nhƣ thủy tinh, Teflon với kỹ thuật tiên tiến 

nhất, các sản phẩm của chúng tôi không những hỗ trợ nên công nghiệp hóa chất mà còn góp phần 

bảo vệ môi trƣờng khỏi các hoạt động của các ngành công nghiệp. Vừa qua, TYI đã sáp nhập thành 

công với Korea GLK Pfaudler, điều đó đồng nghĩa với việc, kể từ nay, TYI có thể cung cấp sản 

phẩm của GLK Pfaudler ở thị trường Việt Nam và Châu Á. 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 

01. KỸ SƯ CƠ KHÍ 

SỐ LƢỢNG: 03 

YÊU CẦU: Tốt nghiệp kỹ sƣ cơ khí, chế tạo máy, vật liệu, hóa chất 

  Kinh nghiệm: 1 năm trở lên 

  Tiếng Anh giao tiếp tốt 

  Thành thạo auto card  

CÔNG VIỆC: Sẽ đƣợc đi training tại Hàn Quốc trong vòng 1-3 tháng. Sau đó làm việc tại 

công ty TYI tại Việt Nam. Cụ thể sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn 

LƢƠNG: Từ 7-15.000.000vnđ. Ngoài ra công ty sẽ căn cứ vào năng lực thực tế để có hình 

thức tăng lƣơng. Hỗ trợ cơm trƣa, lƣơng tháng 13, du lịch 1 lần/năm. Đƣợc 

hƣởng đầy đủ chế độ về BHXH và các chế độ khác theo luật lao động hiện hành. 

   

02. KỸ SƯ SALE THIẾT BỊ CƠ KHÍ 

SỐ LƢỢNG: 03 

YÊU CẦU: Tốt nghiệp và am hiểu về các ngành cơ khí, chế tạo máy, vật liệu, hóa chất 

 Kinh nghiệm: 2-3 năm 

 Tiếng Anh giao tiếp 

CÔNG VIỆC: Tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nƣớc, giới thiệu sản phẩm của công ty 

đến khách hàng 

 Duy trì lƣợng khách hàng cũ đồng thời tiếp cận đƣợc các khách hàng tiềm 

năng 

 Chăm sóc khách hàng 

 Phụ trách Marketting sản phẩm 

 Đƣa ra đƣợc các chiến lƣợc mới, hiệu quả nhằm thúc đẩy sản phẩm 

LƢƠNG: Từ 7-15.000.000vnđ. Ngoài ra công ty sẽ căn cứ vào năng lực thực tế để có hình 

thức tăng lƣơng. Hỗ trợ cơm trƣa, lƣơng tháng 13, du lịch 1 lần/năm. Đƣợc hƣởng đầy đủ 

chế độ về BHXH và các chế độ khác theo luật lao động hiện hành. 

 

03. THỰC TẬP SINH NGÀNH CƠ KHÍ 

SỐ LƢỢNG: 04 

GIỚI TÍNH: Nam / Nữ 

CHUYÊN NGÀNH: Kỹ sƣ cơ khí/ cơ khí chế tạo máy / kỹ sƣ hóa 

 

Nộp hồ sơ qua mail: hr1@tyiglobal.com hoặc Liên hệ ĐT: 0937.520.922 (Ms Hằng) 
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