CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
KỸ THUẬT VIÊN BẢO HÀNH TỦ ĐIỆN HAWEE
Số lượng tuyển 05

Chức danh: Kỹ thuật viên bảo hành Tủ điện

CBQL trực tiếp:

Bộ phận : Phòng Bảo hành

Nơi làm việc: Công trình

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Lắp đặt, kết nối, chạy thử và hướng dẫn vận hành hệ thống tủ điện cho khách hàng.
2. Sửa chữa, bảo hành và hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng.
3. Quản lý và lập kế hoạch triển khai các đầu mục công việc trong các dự án được phân công

* YÊU CẦU:
1. Nam: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành điện
2. Có kinh nghiệm về mạch điều khiển, sửa chữa, lắp đặt tủ điện
3. Có sực khỏe tốt, chịu được áp lực cao,có thể đi công tác.
4. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về quản lý, kỹ năng mềm và có khả năng giao tiếp bằng
tiếng Anh

QUYỀN LỢI
1. Sự đóng góp của bạn cho Công ty luôn được ghi nhận dưới chế độ phúc lợi và đãi ngộ "ngay và
luôn":
1. Thu nhập từ 8 - 14 triệu/ tháng
2. 2. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
3.
4. 3. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
5.
6. 4. Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động
7.
8. 5. Có cơ hội thăng tiến, được đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm
9.
10. 6. Địa điểm làm việc: tại Công trình Hawee

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Ms Tuyết: 0833 77 20 66/ 0968 992 767
Email: Tuyet.nguyenmai@hawee.com.vn/ Tuyendunghcm@hawee.com.vn

