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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2020
( ĐI LÀM NGAY)
Trong những năm gần đây, Tổ chức sự kiện đang phát triển với tốc độ nhanh chóng đi cùng nhu cầu hội họp,
quảng bá thương hiệu và sản phẩm mới của các doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể bộ - ban - ngành. Nhu
cầu tổ chức càng mang những màu sắc khác nhau… càng cho thấy vai trò quan trọng của nghề tổ chức sự kiện
đối với các tổ chức, doanh nghiệp.
Được thành lập từ năm 2012, Công ty TNHH truyền thông AVTECH VIỆT NAM đã tham gia cung cấp thiết bị
và các dịch vụ hỗ trợ tổ chức sự kiện cho rất nhiều sự kiện, hội nghị quan trọng và đáng ghi nhớ của Chính phủ,
các Bộ, Ban, Ngành Việt Nam cũng như các Công ty, Tổ chức, Văn phòng đại diện… có thương hiệu trên thế
giới đang có mặt tại Việt Nam.
Với phương châm “ Hợp tác để cùng thành công”, và định hướng “Liên tục cải tiến” Avtech Media đã luôn nỗ
lực cả về nhân lực, vật lực, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin với khách hàng mà chúng tôi cung cấp dịch
vụ. Để nâng cao, mở rộng hơn nữa lĩnh vực cung cấp các thiết bị và dịch vụ hỗ trợ tổ chức sự kiện, AVTECH
MEDIA – Tuyển dụng nhân sự ĐI LÀM NGAY
Mô tả công việc:

Kỹ thuật viên thiết bị hội thảo – sự kiện. Số lượng : 05- 08 kỹ thuật
-

Setup, trực vận hành và xử lý các thiết bị (dịch cabin, hệ thống trình chiếu, hệ thống máy văn phòng,
hệ thống bình chọn Votting, âm thanh ánh sáng hội thảo...)khi sự kiện sắp và sẽ diễn ra
Lên kế hoạch phân loại bảo dưỡng thiết bị khi cần thiết
- Các công việc khác có liên quan
- Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn
- Chịu khó, cẩn thận ham học hỏi
- Tinh thần làm việc theo nhóm và độc lập
- Nhanh nhẹn, tư duy tốt xử lý các tình huống
- Có thể đi công tác ngắn ngày tại các tỉnh lân cận Hà Nội khi có yêu cầu công việc.
Được training công việc cụ thể trước khi đi làm
* Yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành ( Không yêu cầu kinh nghiệm )
+ Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí
+ Điện/ Điện tử/ Bưu chính viễn thông
+ Công nghệ thông tin - IT
Thông tin chung:
Công việc toàn thời gian, cố định.
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định chung của nhà nước và các chế độ đặc thù riêng của công ty
Mức lương: 5 triệu ~ 8 triệu, ngoài ra hàng tháng còn được thưởng theo hiệu quả công việc
:Thông tin liên hệ:
* Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email: tuannq@avtechmedia.com.vn ( hoặc đăng ký theo
form mẫu sau - https://sum.vn/coaOE )
* Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự
* Địa chỉ: 360 Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân - Hà Nội
* Nguời liên hệ: Mr Tuấn 0934 424 694
* Email: tuannq@avtechmedia.com.vn
Hà nội ngày 22/02/2020

