
CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO

Add: Thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3739.000

STT VỊ TRÍ CÔNG VIỆC SỐ LƯỢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUYỀN LỢI CHUNG KHÁC

1 CÔNG NHÂN MAY 1000

* Mô tả công việc:

- May sản phẩm theo từng công đoạn

- Vận hành máy may 1 kim, 2 kim, máy vắt sổ,...

- Có trách nhiệm theo dõi bảo quản máy móc, dụng cụ do công ty cấp phát. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sử dụng máy móc thiết bị, dụng cụ sắc 

nhọn.

* Yêu cầu:

- Có tay nghề may

* Mức lương

- Lương cơ bản: 4.020.000 đồng/tháng

- Phụ cấp lương: 400.000 đồng/tháng

- Thưởng chuyên cần: 200.000 đồng/tháng

- Thưởng ABC: 300.000 đồng/tháng

- Phụ cấp nuôi con nhỏ (dưới 6 tuổi): 100.000 đồng/con/tháng

- Thu nhập chung nếu hưởng lương sản phẩm có thể từ 6.000.000 đồng/tháng đến 

10.000.000 đồng/tháng

2 CÔNG NHÂN PHỤ MAY 500

* Mô tả công việc:

- Thực hiện các công đoạn phụ trên chuyền may như xỏ nhựa, cắt chỉ, xỏ đầu kéo ...

- Gom hàng và chuyển lên chuyền cho công nhân may

- Phân loại hàng theo từng chủng loại, hàng không đạt trả về lại cho công nhân tái chế

- Vệ sinh sản phẩm bị dơ bẩn

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sử dụng máy móc thiết bị, dụng cụ sắc 

nhọn.

* Yêu cầu:

- Lao động phổ thông

* Mức lương

- Lương cơ bản: 3.860.000 đồng/tháng

- Phụ cấp lương: 300.000 đồng/tháng

- Thưởng chuyên cần: 200.000 đồng/tháng

- Thưởng ABC: 300.000 đồng/tháng

- Phụ cấp nuôi con nhỏ (dưới 6 tuổi): 100.000 đồng/con/tháng

- Thu nhập chung nếu hưởng lương sản phẩm có thể từ 6.000.000 đồng/tháng đến 

10.000.000 đồng/tháng

BẢNG MÔ TẢ CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CHO DỰ ÁN MỞ RỘNG 3.2ha GIAI ĐOẠN 2020-2021

(Đính kèm công văn số 02/CV-SedoVinako ngày 03 tháng 09 năm 2020)

* Quyền lợi khác

• Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật 

định

• Tham gia bảo hiểm tai nạn con người  24/24.

• Thưởng chuyên cần 200.000 đồng/tháng

• Thưởng năng suất 300.000 đồng/tháng

• Phụ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi 100.000 

đồng/1con/tháng (không giới hạn số con)

• Cung cấp cơm trưa miễn phí.

• Thưởng và tặng quà vào các dịp Lễ, Tết hàng năm

• Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho NLĐ hàng 

năm

• Thưởng lương tháng 13

• Thưởng theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

• Các chế độ khác như hỗ trợ ma chay, hiếu hỉ, trợ cấp 

khó khăn đột xuất  từ 500.000 đến 2.000.000 đồng/người.

• Xe đưa đón công nhân miễn phí tại các tuyến: Nông Sơn, 

Phú Đa, Mỹ Sơn, Kiểm Lâm, Duy Châu, Đại Đồng, Ái Nghĩa, 

Đại Phong, Đại Thắng, Đại Minh thuộc huyện Đại Lộc và 

Hương An- Quế Sơn



STT VỊ TRÍ CÔNG VIỆC SỐ LƯỢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUYỀN LỢI CHUNG KHÁC

3 HỌC VIÊN MAY 300

* Quyền lợi của Học Viên May

- Được đào tạo nghề MIỄN PHÍ

- Được trả lương trong thời gian học nghề

- Thời gian đào tạo: Không quá 1 tháng

- Được công ty ký HĐLĐ chính thức ngay sau khi kết thúc đào tạo

* Mức lương

- Lương cơ bản: 3.860.000 đồng/tháng

- Phụ cấp lương: 200.000 đồng/tháng

- Thưởng chuyên cần: 200.000 đồng/tháng

- Thưởng ABC: 300.000 đồng/tháng

4

NHÂN VIÊN QC

(QC ĐẦU VÀO, QC 

CHUYỀN, QC ĐÓNG GÓI, 

QC HÀNG XUẤT,…)

20

* Mô tả công việc:

- Thực hiện các công đoạn kiểm tra chất lượng theo từng vị trí công việc

* Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm kiểm hàng, quản lý chất lượng tại các công ty dệt may

- Đối với vị trí QC chuyền: phải biết may

* Mức lương

- Lương cơ bản: 4.5000.000 đồng/tháng

- Phụ cấp lương: Từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tháng tùy vị trí

- Thưởng chuyên cần: 200.000 đồng/tháng

- Thưởng ABC: 300.000 đồng/tháng

- Phụ cấp nuôi con nhỏ (dưới 6 tuổi): 100.000 đồng/con/tháng

4 BẢO TRÌ MÁY MAY 10

* Mô tả công việc:

- Theo dõi, sửa chữa, bảo trì máy may công nghiệp theo phân công của trưởng bộ phận- 

Nhanh chóng khắc phục sự cố về máy móc thiết bị, bảo đảm hiệu suất của thiết bị

* Yêu cầu:

- Biết sửa máy may 1 kim, 2 kim

* Mức lương

- Lương cơ bản: 4.5000.000 đồng/tháng

- Phụ cấp lương: Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/tháng tùy vào tay nghề và kinh 

nghiệm của ứng viên

- Thưởng chuyên cần: 200.000 đồng/tháng

- Thưởng ABC: 300.000 đồng/tháng

- Phụ cấp nuôi con nhỏ (dưới 6 tuổi): 100.000 đồng/con/tháng

2LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG KHÁC 200

* Mô tả công việc:

- Làm việc tại các khu vực đóng gói, hoàn thành, phụ chuyền, chạy chuyền,...

* Yêu cầu:

- Lao động phổ thông

* Mức lương

- Lương cơ bản: 3.860.000 đồng/tháng

- Phụ cấp lương: Từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tháng tùy vị trí

- Thưởng chuyên cần: 200.000 đồng/tháng

- Thưởng ABC: 300.000 đồng/tháng

* Quyền lợi khác

• Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật 

định

• Tham gia bảo hiểm tai nạn con người  24/24.

• Thưởng chuyên cần 200.000 đồng/tháng

• Thưởng năng suất 300.000 đồng/tháng

• Phụ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi 100.000 

đồng/1con/tháng (không giới hạn số con)

• Cung cấp cơm trưa miễn phí.

• Thưởng và tặng quà vào các dịp Lễ, Tết hàng năm

• Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho NLĐ hàng 

năm

• Thưởng lương tháng 13

• Thưởng theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

• Các chế độ khác như hỗ trợ ma chay, hiếu hỉ, trợ cấp 

khó khăn đột xuất  từ 500.000 đến 2.000.000 đồng/người.

• Xe đưa đón công nhân miễn phí tại các tuyến: Nông Sơn, 

Phú Đa, Mỹ Sơn, Kiểm Lâm, Duy Châu, Đại Đồng, Ái Nghĩa, 

Đại Phong, Đại Thắng, Đại Minh thuộc huyện Đại Lộc và 

Hương An- Quế Sơn


