TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH KỸ THUẬT
TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

Số lượng : 02
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Nhận các yêu cầu của khách hàng, trưởng nhóm, trưởng phòng, lập giải pháp, báo giá hỗ trợ kinh
doanh
- Thiết kế mạch điện, tủ điện , đấu nối lắp đặt, lập trình thiết bị máy móc theo yêu cầu của trưởng
bộ phận
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
2.
C
- Nam , Tốt nghiệp các trường TC, CĐ, ĐH chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ điện tử ,Tự động hóa
- Thành thạo các phần mềm thiết kế : AutoCad ,corel ,và các phần mềm office: Exel , word ,
powerpoint.
- Có khả năng thiết kế tủ điện , lập tr nh
C i m n , itsu ishi
điều khiển s rvo , iến tần ,
ập tr nh và thiết kế giao iện H , truyền th ng v i máy t nh
thiết kế mạch điện tử
- Nhanh nhẹn , trung thưc , có khả năng àm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
3. Ư TI N
- Các bạn mới ra trường thuộc các ngành trên
- Các bạn có quê quán tỉnh Tiền Giang
- Các bạn đã làm việc trong môi trường thuộc các ngành trên
4. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ :
- ương khởi điểm : Thỏa thuận tăng tùy th o năng ực)
- Nhân viên được xét tăng ương 1 ần/1 năm và có ương thưởng , phụ cấp th o quy định
- Sau 3 tháng thử việc, nhân viên được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.
- Nhân viên được nghỉ thứ 7 và chủ nhật / tuần
i trường làm việc trẻ trung , chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
5. THÔNG TIN LIÊN HỆ :
- Gửi hồ sơ qua địa chỉ email :salesthinhphatgroup@gmail.com
-

