
STT
Tên công ty tuyển 

dụng
Địa chỉ 

Số 

lượng

Giới

tính

Độ 

tuổi

Vị trí 

công việc
Trình độ  Thu nhập

Mô tả công việc 

và các chế độ chính sách

1
Công ty TNHH 

LELONG Việt Nam

Huyện 

Đức Hòa, 

tỉnh Long 

An

500 Nam/nữ 18 - 40

Công nhân 

sản xuất 

bình ắc quy

Biết đọc, 

viết

Từ 8,9 - 12 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất pin ắc quy. Công việc: 

Gia công các công đoạn bình ắc quy. Chế độ; đảm bảo 

trả lương đúng hạn và đầy đủ, tháng trả lương 2 lần (tạm 

ứng 25 tây, chính thức 10 tây), miễn phí cơm giữa ca và 

tăng ca (nếu có). Khám sức khỏe định kỳ, có phòng y tế 

chăm sóc sức khỏe, cấp phát đồng phục miễng phí, 

phương tiện bảo vệ cá nhân, tặng quà dịp trung thu, tết 

Nguyên Đán, du lịch hằng năm, thưởng lương tháng 13. 

Thời gian làm việc: ca 1: 7h00'-15h30, ca 2: 19h00'- 

3h30. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo 

quy định.

2
Công ty CP QT 

Phong Phú Long An

Tỉnh 

Long An
500 Nam/nữ 18 - 40

Công nhân 

may công 

đoạn

Biết đọc, 

viết

Từ 6,6 - 7,6 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: May mặc quần áo xuất khẩu. Có 

sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng. Hưởng lương theo sản 

phẩm, trường hợp lương sản phẩm thấp sẽ đảm bảo thu 

nhập theo lương tối thiểu vùng, phụ cấp chuyên cần 

350.000đ/tháng và đủ tháng sẽ thưởng thêm 

700.000đ/tháng, được sắp xếp và tài trợ nhà ở miễn phí, 

được hưởng lương tháng 13. Được tham gia đầy đủ các 

chế độ bảo hiểm theo quy định.

3
Công ty TNHH 

Gunze Việt Nam
TP. HCM 100 Nam/nữ 18 - 35

Công nhân 

may

Biết đọc, 

viết

Từ 6 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên sản xuất đồ lót. Yêu cầu 

không vướng bận gia đình, làm việc 08 giờ/ngày, 06 

ngày/tuần (02 ca, 01 tuần đổi ca 01 lần), đào tạo 01 

tháng. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, được 

thưởng các ngày lễ, tết, du lịch hàng năm, có cơ hội đi 

làm tại Nhật Bản, khám sức khỏe định kỳ, bao ăn giữa 

ca và tăng ca,..Nhiều chế độ ưu đãi khác của công ty.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BẠC LIÊU

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

DANH SÁCH VIỆC LÀM TRỐNG NGOÀI TỈNH
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4

Công ty TNHH Việt 

Nam CENTER 

POWER TECH

Nhơn 

Trạch II, 

Thị Trấn 

Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

150 Nam/nữ 18 - 45

Công nhân 

gia công 

bình ắc quy

Biết đọc, 

viết

Từ 9 - 15 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất bình ắc quy Vision xuất 

khẩu. Công việc: Gia công các công đoạn bình ắc quy. 

Quyền lợi: Hỗ trợ tìm nhà trọ cho công nhân ở xa 

(không hỗ trợ tiền nhà), Hưởng lương tháng 13, khám 

sức khỏe định kỳ hằng năm. Tặng quà sinh nhật cho 

nhân viên có ngày sinh trong tháng. Được cấp phát đồng 

phục, trang bị đồ bảo hộ lao động miễn phí, hỗ trợ tiền 

vé xe cho lao động ở xa,... Thời gian làm việc: Ca ngày: 

từ 7h30-16h00', ca đêm: từ 19h30 - 4h00'. Được tham 

gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của công ty

5

Công ty Cổ phần 

dệt may Đông 

Khánh

Tỉnh 

Long An
500 Nam/nữ 18 - 45

Công nhân 

đứng máy 

dệt sợi

Không 

yêu cầu

Từ 6 triệu/ 

tháng trở lên

Công việc: Công nhân đứng máy dệt sợi, phục vụ vệ 

sinh nhà xưởng. Thời gian làm việc theo ca: 08 giờ/ca, 

xoay ca; công ty trả thêm 30% tiền trợ cấp khi làm ca 

đêm. Được tham gia bảo hiểm đầy đủ; phụ cấp đi lại 

200.000đ/tháng, nhà ở 200.000đ/tháng, thưởng chăm 

chỉ 500.000đ/tháng đi làm đầy đủ, ăn giữa ca, tăng ca 

miễn phí, có ký túc xá cho nhân viên ở xa, hỗ trợ tiền 

ốm đau, tang chế, đám cưới, chế độ nghỉ ốm, thai sản, 

phép năm, khám sức khỏe định kỳ. 

6
Công ty TNHH 

ESPRINTA

KCN 

sóng thần 

2, phường 

Dĩ An, 

thành phố 

Dĩ An, 

tỉnh Bình 

Dương

800 Nam, nữ 18 - 35

Công nhân 

lắp ráp và 

may công 

đoạn trên 

chuyền may

Biết đọc, 

viết

Từ 8,5 - 19 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: May trang phục, kinh doanh bất 

động sản,…Công việc: Lắp ráp và may công đoạn trên 

chuyền may,…Chế độ phúc lợi: Thưởng; 300.000 

VNĐ/tháng làm đủ ngày công, thưởng năng suất 

chuyền, có sáng kiến, cải tiến, hỗ trợ nhà trọ: 330.000 

VNĐ/tháng, ăn uống miễn phí tại công ty trong những 

ngày có ca làm, hỗ trợ tiêm vacxin, đóng bảo hiểm đầy 

đủ theo quy định của pháp luật. Thời gian làm việc: 

Thỏa thuận
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7

Công ty Cổ phần 

Sản xuất nhựa Duy 

Tân

Phường 

An Lạc, 

quận 

Bình Tân, 

TP.HCM

300 Nam/nữ 18 - 50 
Công nhân 

sản xuất

Biết đọc, 

viết

Từ 8.5 - 9 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng. 

Công việc: Vận hành dây chuyền sản xuất ống nhựa 

công nghiệp, các công việc liên quan khác theo sự phân 

công của Tổ Trưởng và Ban Quản đốc. Thời gian làm 

việc: Làm ca 12h00' giờ/ca, xoay ca 02 tuần ngày, 02 

tuần đêm, có tăng ca, làm ca đêm. Các phụ cấp khác 

trong lương; Phụ cấp chỗ ở 500.000 đồng/26 ngày làm 

việc; phụ cấp chuyên cần A,B,C: 500.000 đồng/tháng. 

ngoài ra còn hỗ trợ các chế độ phúc lợi khác: Tham gia 

bảo hiểm tai nạn 24/24, ăn uống tại công ty, được 

thưởng các ngày lễ, tết trong năm, cuối năm thưởng 

lương tháng 13,...Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo 

hiểm của công ty. Mỗi tỉnh tuyển 100 công nhân; Long 

An, Bình Dương, TP.HCM.

8 Công ty Worldon

Huyện Củ 

Chi, 

TP.HCM

30 Nữ 18 - 40

Công nhân 

phụ truyền, 

hậu chỉnh

Biết đọc, 

viết

Từ 8 - 9 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Gia công các sản phẩm trong may 

mặc. Công việc: Phụ truyền, hậu chỉnh " Đóng gói, ủi, 

kiểm hàng, bắn thẻ bài, đo thông số", cắt "kiểm hàng 

cắt, trải vải,…", thành phẩm, vận hành máy tự động. 

Phụ cấp; 500.000 đ/tháng, chuyên cần 600.000đ/tháng, 

trợ cấp thêm ca đêm (ngoài tiền trợ cấp ca đêm theo quy 

định của pháp Luật lao động 500.000/tháng) công ty 

còn cho thêm mỗi đêm 30.000đ/đêm, mỗi tháng chỉ làm 

ca đêm khoảng 10 đêm. ngoài ra còn tiền sản lượng 

hằng tháng,...có cung cấp ký túc xá miễn phí với đầy đủ 

tiện nghi như; máy lạnh, máy nước nóng, tủ quần áo, có 

xe đưa rước trong phạm vi 30km. Thưởng lương tháng 

13 và thưởng sau tết. Thời gian làm việc: 10h/ca một 

tháng chỉ làm thêm 10 ca/ngày. Được tham gia đầy đủ 

các chế độ bảo hiểm của công ty.  
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9
Công ty YUJIN 

VINA

Khu chế 

xuất Linh 

Trung 1, 

Thủ Đức, 

TP. HCM

200 Nam 18 - 40

Công nhân 

sản xuất 

muỗng, nĩa, 

thìa, dao

Biết đọc, 

viết

Từ 8 - 12 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất muỗng, nĩa, thìa, dao 

xuất khẩu đi thị trường Châu Âu. Công việc: Thực hiện 

các công đoạn theo dây chuyền. Chế độ phúc lợi: Bao 

cơm, phụ cấp 100.000đ/tháng - 500.000, phụ cấp xăng 

xe, bảo hiểm tai nạn 24/24, đóng bảo hiểm đầy đủ cho 

người lao động, đánh giá tăng lương theo định kỳ, tặng 

quà sinh nhật, quà tết, du lịch, thưởng tháng 13. Thời 

gian làm việc: Theo ca; Ca 1: 7h00' - 16h00'. Ca 2: 

20h00' - 4h00', 02 tuần đổi ca một lần, tăng ca không 

quá 4h00'/ngày.

10
Công ty cổ phần cáp 

điện Thịnh Phát

Ấp 3, 

Lương 

Bình, Bến 

Lức, tỉnh 

Long An

30 Nam 18 - 40

Công nhân 

hỗ trợ vận 

hành máy 

sản xuất 

9/12

Từ 10 - 13 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất dây cáp điện. Công việc: 

Hỗ trợ vận hành máy sản xuất, ghi chép số liệu sản xuất, 

tem nhãn dán trên sản phẩm,…Chế độ phúc lợi: Đóng 

bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật, thưởng lễ 

tết theo quy định của nhà nước, hỗ trợ nhà trọ, ký túc 

xá, công ty hỗ trợ cơm giữa ca, bố trí xe đón người lao 

động từ tỉnh lên công ty, hỗ trợ test Covid miễn phí, 

công ty hỗ trợ người lao động chưa tiêm Vacxin được 

tiêm 2 mũi đầy đủ. Thời gian làm việc: Đi ca mỗi tuần 

đổi ca 1 lần (ca 8h'00 + tăng ca 4h'00/ngày).

11
Công ty TNHH 

ECCO Việt Nam 

Huyện 

Bàu 

Bàng, 

tỉnh Bình 

Dương

250 Nam, nữ 18 - 40

Công nhân 

may công 

đoạn

Biết đọc, 

viết

Từ 9 - 10 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Giày dép. Công việc: Hoàn thành 

các công đoạn may theo dây chuyền, quy trình chuẩn 

đảm bảo chất lượng và hiệu suất. Chế độ phúc lợi; Lao 

động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng, 

thưởng tháng 13 hàng năm, thưởng tháng 14 cho nhân 

viên làm đủ 3 năm, đóng bảo hiểm theo quy định của 

pháp luật. Thời gian làm việc: Tăng ca ổn định 

0,5h'00/1 ngày, lao động nữ được nghỉ 30 phút x 3 ngày 

trong một tháng. Xe đưa đón từ tỉnh lên công ty, hỗ trợ 

tiêm vacxin.

Trang 4



STT
Tên công ty tuyển 

dụng
Địa chỉ 

Số 

lượng

Giới

tính

Độ 

tuổi

Vị trí 

công việc
Trình độ  Thu nhập

Mô tả công việc 

và các chế độ chính sách

12

Công ty Furukawa 

Automotive parts - 

VN Inc

 Quận 7, 

TP.HCM
500 Nam 18 - 38

Công nhân 

lắp ráp linh 

kiện 

12/12

5 - 7 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên lắp ráp linh kiện điện tử. 

Công việc: Làm trong dây truyền sản xuất dây điện, dây 

cáp quan, lắp ráp dây điện cho xe hơi. Quyền lợi: Môi 

trường làm việc thoáng mát, có nhiều chế độ phúc lợi 

cho nhân viên, có nhà lưu trú và xe đưa rước đi làm mỗi 

ngày từ ký túc xá công ty vào công ty. Khám sức khỏe 

định kỳ cho nhân viên, mỗi năm đều có thăng chức và 

tăng lương cho nhân viên có năng lực tốt, ngoài lương 

cơ bản còn có phụ cấp, tổ chức cho nhân viên đi du lịch 

hằng năm,...Thời gian làm việc: 08h/ca; ca 1: 06h - 

14h00, ca 2: 14h - 22 h00, ca 3: 22h00 - 06h00, ca 4: 

08h00 - 17h00. Trong đó; Có ca đêm 22h00 - 06h00 

sáng hôm sau. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo 

hiểm của công ty.

13
Công ty Hwaseung 

Vina

Huyện 

Nhơn 

Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

1.500 Nam/nữ 18 - 40
Công nhân 

sản xuất
9/12

Từ 6,7 - 7,8 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất giày thể thao thương 

hiệu adidas và Reebok. Công việc: May giày theo dây 

chuyền. Phụ cấp tiền; chuyên cần; 250.000 đ/tháng, tiền 

xe: 120.000 đ/tháng, sinh hoạt: 120.000 đ/tháng, thâm 

niên làm việc: 6.000 đ/tháng (tháng thứ 6 trở đi), môi 

trường: Từ 64.000 - 400.000 đ/tháng, lương tăng ca: 

850.673 đ/tháng. Trợ cấp nuôi con nhỏ: 60.000 đ/tháng, 

tiền thưởng theo năng xuất dây truyền. Phúc lợi: Tổ 

chức đi du lịch, khám sức khỏe định kỳ, tặng quà cho 

lao động nữ, giữa ca - Tăng ca, hưởng 14 ngày 

phép/năm,...Thời gian làm việc: Theo ca 08h/ngày (ca 

hành chính và ca 1, 2, 3). Được tham gia đầy đủ các chế 

độ bảo hiểm của công ty
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Tên công ty tuyển 
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14

Công ty TNHH 

ELITE LONG 

THÀNH

KCN Lộc 

An, Bình 

Sơn, xã 

Long An, 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

2.000 Nam, nữ 18 - 40
Công nhân 

may
6/12

Từ 7 - 13 

triệu/tháng 

trở lên

Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên may trang phục. Công 

việc: Sử dụng máy may công nghiệp. Chế độ phúc lợi; 

Hưởng 14 ngày phép nguyên lương/năm, 11 ngày lễ 

được hưởng nguyên lương trong năm, thưởng tháng 13, 

nghỉ chế độ thai sản theo định kỳ 2 lần/năm, khám sức 

khỏe định kỳ 2 lần/năm, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy 

định của pháp luật. Thời gian làm việc: Trao đổi cụ thể 

khi nhận công việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 89/4, đường Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.6252115
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