Kỹ Sư Điện Công Nghiệp (05 người)
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Khánh Hòa

Ngành:
Hình thức:

Điện / Điện tử / Điện lạnh
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Đại học

Thỏa thuận
Nhân viên
Không giới hạn tuổi tác

Thông tin công ty
Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang là nhà sản xuất thiết bị chế biến cà phê hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cần
tuyển dụng các cá nhân có năng lực, tâm huyết và mong muốn làm việc lâu dài tại công ty, gồm:

Mô Tả Công Việc
* Nhiệm vụ:
Thực hiện thiết kế mạch điều khiển cho tủ điều khiển, tủ điện động lực (MSB, MCC); Bóc tách khối lượng vật tư từ bản vẽ
thiết kế.

Kỹ năng yêu cầu
* Yêu cầu:
Nam, Đại học chuyên ngành, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm với công việc thiết kế mạch điều khiển (circuit control) trên
AutoCad; Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Anh ngữ.
** Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động;
2. Sơ yếu lý lịch;
3. Văn bằng, bảng điểm;
4. Tờ khai thông tin ứng viên (download tại website: www.vinanhatrang.vn);
5. Ứng viên sẽ bổ sung các giấy tờ khác khi vào làm việc tại Công ty.
Địa điểm làm việc: CCN Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa (cách Nha Trang 10km)
Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang
Địa chỉ: Lô A7-A10 cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.
Điện thoại : 058.3771193/94 hoặc 0918.530811 (gặp Mr. Phúc – Phòng HC-QTNS);
Email: lytrongphuc@gmail.com
Nộp hồ sơ đến hết ngày 17/03/2012, chỉ thông báo phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

Làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, được tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu phù hợp
với từng vị trí để phát huy tối đa năng lực của cá nhân; lương thỏa thuận, nhiều điều kiện thăng tiến
trong công việc.

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

