
GIỚI THIỆU VỊ TRÍ: KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH MÁY 
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và chất lượng nhằm đảm bảo sản xuất ra 

những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng. 

• Đảm bảo và chịu trách nhiệm vận hành dây chuyền với năng suất cao nhất. 

• Lên kế hoạch bảo trì, vệ sinh máy móc thiết bị, khu vực làm việc theo tiêu chuẩn nhằm 

đảm bảo máy móc luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất. 

• Báo cáo kịp thời các sự cố với trưởng ca và giải quyết các sự cố cùng với nhóm làm 

việc. 

• Có thể làm việc theo ca (8 tiếng / ca) tại Bình Dương. Có xe đưa đón từ TP.HCM về 

nhà máy Bình Dương 

 

Nhà máy 1: KCN Việt Nam - Singapore II, A, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương 

 

Nhà máy 2: KCN Đồng An (PROCTER & GAMBLE Đông Dương), Phường Bình Hòa, 

TX Thuận An, Bình Dương 

 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

 

• Các chế độ phúc lợi hấp dẫn 

• Có cơ hội được đào tạo và phát triển 

• Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN 

• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm 

• Được tham gia các giải thể dục, thể thao và các chương trình hàng năm của công ty 

 

YÊU CẦU KHÁC 

• Tốt nghiệp, hoặc sắp tốt nghiệp đại học/cao đẳng hoặc có dưới 3 năm kinh nghiệm làm 

việc ở ngành kĩ thuật, điện, cơ khí, công nghệ sinh học, hóa hoặc những ngành liên quan 

đên kỹ thuật vận hành sản xuất khác 

• ĐTBTL: >= 6.5 

• Có tinh thần đội nhóm tốt, có khả năng giải quyết vấn đề tốt. 

• Có tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao, trung thực, suy nghĩ tích cực và ham muốn học 

hỏi. 


