
 
 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2020 

  

Vị trí:  

- Thực Tập Sinh kỹ thuật 

- Kỹ thuật viên máy công trình 

- Trưởng Nhóm,Quản lý kỹ thuật 

- Sửa chữa máy công trình: xe đào, xe ủi, xe lu, xe xúc lật, cẩu.. 

 

* Mô tả công việc: 

- Sửa chữa, bảo trì xe cơ giới: Xe Đào, Xe ủi, Xe Lu, xe xúc lật, cẩu 

- Phối hợp với các phòng ban thực hiện các công việc được cấp trên phân công 

 

 * Kinh nghiệm/ Kỹ năng chi tiết: 

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.  

- Tốt nghiệp cao đẳng nghề, cơ khí, sữa chữa ô tô, máy công trình 

- Thực Tập Sinh: sinh viên năm cuối, mới ra trường 

- Kỹ thuật viên: người vừa tốt nghiệp, mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm 

- Trưởng nhóm dịch vụ: kinh nghiệm ít nhất 02 năm 

- Quản lý dịch vụ : ít nhất 03 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, đọc hiểu tài liệu 

kỹ thuật bằng tiếng anh, tay nghề chuyên môn khá, có khả năng làm việc độc lập 

- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô hoặc học lái khi được nhận làm 

 

* Chế độ phúc lợi: 

- Lương thỏa thuận. 

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty                                                      

- Đóng Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp, phép năm, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định 
Nhà nước.                                                           

- Lương tháng 13 và thưởng (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh) 

- Được đào tạo nâng cao tay nghề  

- Có xe hơi hỗ trợ trong công việc, hỗ trợ công tác phí, khách sạn khi đi tỉnh. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT NHẬT 

Địa chỉ: 12B, đường số 6, KP 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, 
TP. HCM 
Tel: 028. 3724 5004    Fax: 028. 3724 5005 Website: vijaco.vn 



 

* Mô tả: 

- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức 

- Loại công việc: Toàn thời gian cố định 

- Tuổi: từ 20 tuổi trở lên 

- Giới tính: Nam 

 

* Thông tin liên hệ: 

- Cách ứng tuyển: Nộp trực tuyến, gửi kèm File, trực tiếp 

- Khi đi phỏng vấn vui lòng mang theo hồ sơ đầy đủ như sau: 

 Đơn xin việc, Bản tóm tắt quá trình làm việc (CV) 

 Bằng cấp liên quan, CMND, hộ khẩu 

- Chỉ nhận hồ sơ photo khi đến phỏng vấn. Bản sao y chứng thực nhận khi mời nhận việc. 

- Tên liên hệ: Showroom Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Nhật,  

- Điện Thoại: 0984.624468 

- Email : admin@vijaco.vn 

- Địa chỉ: 9/621 Xa Lộ Hà Nội, phường Linh Trung Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam-tai/ho-chi-minh/HCM
mailto:admin@vijaco.vn

