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Công ty Jabil Việt Nam thuộc tập đoàn đa quốc gia Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế, sản xuất và quản lý
sản phẩm cho các công ty điện tử toàn cầu.
Với kế hoạch tăng trưởng trong tương lai và mở rộng trong khu vực châu Á, Jabil đang tìm kiếm các ứng viên
tài năng và đam mê để phát triển cùng chúng tôi tại Khu công nghệ cao TP. HCM (SHTP), Quận 9, Thành phố
Hồ Chí Minh. Nếu bạn tìm kiếm môi trường làm việc năng động với cơ hội phát triển nghề nghiệp thì Jabil chắc
chắn là nơi dành cho bạn.

VỊ TRÍ

Kỹ thuật viên chất
lượng
(QE Technician)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kiểm tra, đo lường, và thử nghiệm thông số kỹ thuật
và quy chuẩn các thành phần cơ khí, điện và điện tử
theo quy định công ty.
Thu thập và lưu trữ các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến
nguyên vật liệu, công cụ, đồ đạc và quá trình sản
xuất.
Theo dõi thống kê chất lượng thành phẩm.

Kỹ thuật viên kiểm
định
(TE Technician)

Kỹ thuật viên sản
xuất
(ME Technician)

Kỹ thuật viên cải tiến
(IE Technician)

YÊU CẦU

Chịu trách nhiệm chẩn đoán lỗi và nguyên nhân gây
ra lỗi sản phẩm, từ đó có hành động khắc phục thích
hợp để hạn chế tối đa lỗi sản phẩm khi xuất xưởng.
Thực hiện bảo trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất
trên tất cả các máy được sử dụng trong quá trình sản
xuất, bao gồm cả thiết bị dán bề mặt và các thiết bị
khác.

 Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao
đẳng chuyên ngành Điện tử,
Cơ điện tử, Điện tử-Truyền
thông, Điện tử công nghiệp
hoặc Cơ khí.
 Có khả năng làm theo ca (3 ca,
8 tiếng / ca).
 Có khả năng giao tiếp cơ bản
và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Chịu trách nhiệm hỗ trợ phòng Kỹ thuật công nghiệp
trong quy hoạch, thiết kế, quản lý, tích hợp các dây
chuyền thiết bị phục vụ sản xuất, đảm bảo hiệu suất,
độ tin cậy, lịch trình bảo trì và kiểm soát chi phí trong
khu vực sản xuất
BẠN SẼ ĐƯỢC:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và quốc tế
Chế độ lương và phúc lợi cạnh tranh
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

ỨNG TUYỂN:
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Anh về email hcm_recruitment@jabil.com
Tiêu đề email ghi rõ “Ứng tuyển vị trí kĩ thuật viên”

