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Công ty TNHH phụ tùng ô tô Schlemmer Việt Nam 

 Viet Nam Schlemmer Automotive Parts Co.,Ltd  

Địa chỉ: Yên Lịch-Dân Tiến-Khoái Châu-Hưng Yên 

Quy mô công ty: Từ 400 - 500 nhân viên 

 Điện thoại: 02213714480/ 02213714483/ 02213714491 

Email: doanthidung@schlemmer.com.cn 

Website: http://www.schlemmer.com.cn 

Fax: 02213714497 

 

Công ty TNHH phụ tùng ô tô Schlemmer Việt Nam là công ty 100% vốn nước 

ngoài do Đức và Trung Quốc hợp tác.Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh phụ tùng 

ô tô như: linh kiện bảo vệ hệ thống cáp ô tô, hệ thống dẫn khí và chất lỏng... 

Schlemmer là công ty liên doanh Trung – Đức: Công ty Ningbo Huaxiang điện 

tử và Schlemmer Đức, công ty mẹ ở bên Ningbo Trung Quốc, thành lập vào năm 2001, 

số vốn đăng ký 30 triệu tệ có chi nhánh đã thành lập: Trường Xuân Schlemmer, Trung 

Sơn Schlemmer, Tô Châu Schlemmer, Yên Đài Schlemmer, Vũ Hán Schlemmer, Việt 

Nam Schlemmer, Thành Đô Schlemmer, Schlemmer Trung Quốc với doanh thu hàng 

năm 300 triệu tệ. 

Schlemmer là công ty số 1 cho các bộ phận hệ thống bảo vệ cáp trong ngành 

công nghiệp ô tô thế giới với sản lượng hàng năm là 300 Mio mét ống tôn và 700 

Mio.pieces bộ phận ép phun. Schlemmer cũng nắm giữ một vị trí vững chắc trong lĩnh 

vực ô tô, hệ thống cũng như các bộ phận cơ điện tử cho xe thương mại châu Âu. 

Huaxiang là một trong những công ty tiên hàng đầu trong ngành công nghiệp phụ tùng 

cao su ô tô nhựa Trung Quốc và có rất nhiều tài nguyên và kinh nghiệm về thiết kế, 

phát triển, sản xuất và kiểm tra các bộ phận bằng nhựa.  

Chất lượng hạng nhất, giá cả hợp lý, phản hồi nhanh nhất và dịch vụ tốt nhất là phương 

châm của chúng tôi. Chúng tôi đã thông qua kiểm toán của tiêu chuẩn ISO / TS16949, 

ISO 14001 và cài đặt Kindgee K3 ERP để chia sẻ và kiểm soát thông tin-dòng chảy 

trong công việc hàng ngày của chúng tôi, đặc biệt về sản xuất, mua bán và giao hàng. 

Từ 13 trung tâm hậu cần của chúng tôi trên khắp Trung Quốc, chúng tôi có thể đảm 

bảo một chỉ trong thời gian cung cấp phụ tùng ô tô tới khách hàng. Chúng tôi có sức 

mạnh phát triển mạnh mẽ nhất cho các bộ phận mới, chất lượng tốt nhất và doanh thu 

cao nhất cho các bộ phận bảo vệ cáp. Chúng tôi sẽ giữ điều này trong tương lai và phát 

triển cùng với khách hàng của chúng tôi lại với nhau cho ngày mai.  
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Schlemmer là công ty liên doanh Trung – Đức: Công ty Ningbo Huaxiang 

điện tử và Schlemmer Đức, công ty mẹ ở bên Ningbo Trung Quốc, thành lập vào 

năm 2001, số vốn đăng ký 30 triệu tệ có chi nhánh đã thành lập: Trường Xuân 

Schlemmer, Trung Sơn Schlemmer, Tô Châu Schlemmer, Yên Đài Schlemmer, Vũ 

Hán Schlemmer, Việt Nam Schlemmer, Thành Đô Schlemmer, Schlemmer Trung 

Quốc với doanh thu hàng năm 300 triệu tệ. 

Công ty TNHH phụ tùng ô tô Schlemmer Việt Nam là công ty 100% vốn 

nước ngoài do Đức và Trung Quốc hợp tác. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh 

phụ tùng ô tô như: linh kiện bảo vệ hệ thống cáp ô tô, hệ thống dẫn khí và chất 

lỏng... 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1. Nhân viên kế hoạch: 2 người nữ thành thạo tiếng Trung 

 Mức lương: 7-10 triệu 

 Mô tả công việc: 

Lập kế hoạch và chuẩn bị lịch sản xuất: lập kế hoạch sản xuất tổng thể và kế 

hoạch chi tiết cho từng công nhân 

- Xác nhận giờ công của công nhân dựa theo kế hoạch đặt ra 

- Chuẩn bị các báo cáo liên quan. 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc sản xuất.  

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

Yêu cầu 

- Nam, Nữ tuổi từ 20 đến 35 

- Tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng,đại học chuyên ngành Biên phiên dịch, Quản 

trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, cơ khí, chế tạo,... 

- Biết sử dụng tiếng Trung tốt cả 4 kỹ năng (bắt buộc) 

- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong ứng xử giao tiếp. 

- Có tinh thần cầu tiến, kiên nhẫn, học hỏi nhanh. Chịu khó, không ngại thử 

thách 

- Khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm. 

- Chủ động trong công việc, tự lập kế hoạch làm việc riêng, sử dụng thời gian 

hiệu quả. 

 

 

 



2. Trưởng phòng Mua hàng biết tiếng Trung: 1 

Mức lương: Thỏa thuận 

 Mô tả công việc: 

 - Đảm bảo nguồn cung, tìm kiếm nhà cung cấp, thực hiện kế hoạch mua hàng  

- Đảm bảo nguồn nguyên liệu đạt chỉ tiêu  

- Đảm bảo thời gian hàng về đúng khách hàng yêu cầu 

- Điều phối hàng xuất thẳng đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho khách hàng 

- Giải quyết khiếu nại còn tồn đọng trong phạm vi phụ trách 

- Chốt rebate, discount và theo dõi quá trình thực hiện của nhà cung ứng 

- Đánh giá và tìm kiếm các nhà cung cấp  

- Tham gia tuyển dụng, đào tạo , phát triển nhân sự cho bộ phận Mua hàng  

- Tham gia tổ chức, xây dựng, triển khai và đánh giá thành tích và năng lực 

nhân viên 

- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn 

 Yêu cầu 

 - Nam, nữ tuổi từ 28 đến 40 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Biên phiên dịch, Mua hàng, 

Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, kỹ thuật, cơ khí chế tạo,… 

- Thành thạo tiếng Trung cả 4 kỹ năng 

 - Có kinh nghiệm về mua hàng 3-5 năm 

- Có kỹ năng lãnh đạo, điều hành cấp dưới, tinh thần làm việc nhóm, nhiệt 

tình, trung thực, chịu được áp lực cao. 

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý con người, khả năng thuyết phục cao. 

- Khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm. 

- Chủ động trong công việc, tự lập kế hoạch làm việc riêng, sử dụng thời gian 

hiệu quả. 

- Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với công việc. 

- Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc, chịu được áp lực cao. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Logistics) Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng 

Anh: 2 

Mức lương 7 – 10 triệu 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Kiểm tra mail và trả lời phản hồi tới khách hàng 

- Làm chứng từ xuất hàng, invoice, Packing list 

- Kiểm tra số lượng hàng tồn kho để điều xe xuất cho khách hàng 

- Dựa vào đơn hàng của khách hàng và số lượng tồn kho để ra đơn thông báo 

sản xuất. 

- Các công việc khác của phòng xuất nhập khẩu (Logistics) 

YÊU CẦU 

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Kinh doanh, xuất 

nhập khẩu, biên phiên dịch,.. 

- Biết Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung  

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Xuất nhập khẩu / Logistics 

 

4. PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG: 3 

Mô tả công việc 

- Phiên dịch tiếng Trung trong xưởng sản xuất  

- Phiên dịch giữa các chuyên gia người Trung với người Việt Nam 

- Làm báo cáo bằng tiếng Trung 

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của quản lý. 

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong phỏng vấn. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm phiên dịch tiếng Trung. 

YÊU CẦU  

- Nam, nữ tuổi từ 22 đến 30 

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng,đại học chuyên ngành tiếng Trung, Biên phiên 

dịch,…  

- Thành thạo tiếng Trung cả 4 năng (bắt buộc) 

- Có kinh nghiệm về phiên dịch tiếng Trung ít nhất 1 năm trở lên 

- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong ứng xử giao tiếp. 

- Có tinh thần cầu tiến, kiên nhẫn, học hỏi nhanh. Chịu khó, không ngại thử 

thách 

- Khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm. 

- Chủ động trong công việc, tự lập kế hoạch làm việc riêng, sử dụng thời gian 

hiệu quả. 

- Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với 

công việc. 

- Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc áp lực cao. 

 



 QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG (tất cả các vị trí) 

 - Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm, năng lực 

- Các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và theo quy định Công ty. 

- Thưởng tháng 13, có trợ cấp nóng 4 tháng trong năm từ tháng 6-9 

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động  

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong quá trình làm 

việc 

- Nghỉ lễ, Tết theo luật lao động Việt Nam 

- Có hỗ trợ xăng xe, nhà ở cho nhân viên 

- Thưởng hiệu suất, thưởng cải tiến từ 200 nghìn- 6 triệu 

- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến 

thức 

- Được tập huấn, đào tạo theo yêu cầu công việc 

 Nộp hồ sơ 

Ứng viên nộp CV xin việc bằng tiếng Việt và tiếng Trung/ Anh qua mail 

doanthidung@schlemmer.com.cn hoặc phanthivinh@schlemmer.com.cn 

nêu rõ quá trình học tập, kinh nghiệm.  

Liên hệ phòng HCNS: Ms Dung  

02213 714 480/ 02213 714 483/ 0977.707.469 

  CV đạt yêu cầu công ty sẽ gọi đến phỏng vấn trực tiếp 

Địa chỉ  Công ty TNHH phụ tùng ô tô Schlemmer Việt Nam 

Yên Lịch, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 

(cách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 200m, Bên cạnh cây 

xăng châu Mỹ) 

Website: http://www.schlemmer.com.cn 

Hoặc vào google search: Công ty TNHH phụ tùng ô tô Schlemmer Việt Nam  

để tìm hiểu thêm công ty và vị trí công việc ứng tuyển 

  

http://www.schlemmer.com.cn/

