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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
• Giới thiệu:
Công Ty TNHH MTV SUZUKIDENSO là công ty của Nhật Bản cung cấp
các dịch vụ và giải pháp về tự đông hóa. Chuyên thiết kế, thi công và lập
trình hệ thống điện cho máy móc thiết bị tự động hóa.
• Mô tả công việc:
- Nhận bản vẽ điện đọc hiểu và đấu tủ điện.
- Tham gia đấu nối hệ thống điện chó máy móc trong nhà máy theo yêu cầu.
- Quản lý vật tư trang thiết bị tại công ty.
- Nhận công việc từ quản lý và triển khai công việc.
• Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp các ngành: tự động hóa, cơ điện tử,
điện tử…
- Có kiến thức cơ bản về các thiết bị tự động hóa: PLC, biến tần, cảm biến….
- Sử dụng được phần mềm Autocad và các phần mềm lập trình PLC là một lợi thế.
- Tiếng Anh: cơ bản, đọc hiểu tài liệu tiếng anh.
- Tin học: cơ bản (Word, Excel….)
- Ưu tiên ứng viên là nữ hoặc biết tiếng nhật.
• Quyền lợi:
- Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên
- Xét tăng lương theo năng lực hằng năm
- BHYT,BHXH
- Du lịch công ty hàng năm
- Được làm việc trong môi trường năng động cởi mở
- Được đào tạo kiến thức về chuyên môn để phát triển bản thân và có cơ hội đi
Nhật làm việc
• Liên hệ:
- Số điện thoại: 0934531682 Mr. Phước
- Hồ sơ CV xin việc vui lòng gửi về địa chỉ email:
phuoc.sdk@snow.ocn.ne.jp
daphuoc10795@gmail.com

