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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
KỸ THUẬT VIÊN
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Chức danh: Kỹ thuật viên

CBQL trực tiếp:

Bộ phận : Phòng T&C

Nơi làm việc: Công trình

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. 1. Đấu nối các tủ điện trong hệ thống Điện
2. 2. Đấu nối thiết bị đầu cuối (Điện nhẹ / HVAC / Báo cháy
3. 3. Sửa chữa defect phục vụ bàn giao
4. 4. Lập trình xử lý công việc liên quan đến hệ thống điện/ Tủ điện
5. 5. Tương tác và tư vấn hướng dẫn sử dụng các thiết bị, hệ thống Cơ điện tại các Công trình

* YÊU CẦU:
1. Có kiến thức cơ bản về Điện/ HVAC/ CTN/ PCCC
2. Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành tương đương trở lên
3. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về nghề
4. Sức khỏe tốt để có thể thao tác cáp lực
5. Chăm chỉ nhiệt tình, có ý thức học hỏi các công việc phức tạp hơn
QUYỀN LỢI
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 10 - 18 triệu / tháng
2. Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
3. Thưởng đánh giá tháng và năm
4. Thưởng chuyến Du lịch nước ngoài cho cán bộ Xuất sắc năm
5. Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài
6. Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
7. Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động
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