I: Vị trí đăng tuyển: Kỹ sư cơ, điện
II: Mô tả công việc
1. Kỹ sư thiết kế bản vẽ (kỹ sư cơ, cơ điện):
- Khảo sát hố thang máy và làm báo cáo
- Lên đặc tính kỹ thuật của thang máy
- Thiết kế bản vẽ thang máy
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên
2. Kỹ sư Quản lý chất lượng (Kỹ sư cơ, cơ điện, điện điện tử, tự động hóa):
-Tiến hành kiểm tra chất lượng các công trình thi công, lắp đặt thang máy, thang cuốn
- Làm báo cáo sau khi kiểm tra
- Phân tích và tính toán các thông số về các lỗi kỹ thuật
- Dịch tài liệu và ban hành các hướng dẫn kỹ thuật
- Các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp quản lý
3. Kỹ sư bảo trì thang máy (kỹ sư cơ, điện, điện tự động hóa):
- Chuẩn bị lịch bảo trì thang máy
- Làm báo cáo kỹ thuật
- Cập nhật phần hư hỏng lên hệ thống phần mềm
- Xem xét lại và cập nhật biên bản bảo trì lên hệ thống phần mềm nội bộ
- Hỗ trợ trưởng ban, giám sát quản lý chất lượng bảo trì
III: Quyền lợi được hưởng
- Tham gia BHXH, BH thân thể, nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động
- Thưởng lễ, tết
- Làm việc từ thứ 2 - 6
- Nghỉ phép 12 ngày/năm
- Du lịch thường niên

- Tham gia các sự kiện của công ty trong năm: Hội thao, tất niên, du lịch, khám sức khỏe định
kỳ, các khóa đào tạo về an toàn,phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu....
- Có cơ hội ứng tuyển các vị trí khác trong công ty nếu phù hợp
- Có cơ hội thăng tiến
IV: Yêu cầu công vệc
1. Kỹ sư thiết kế bản vẽ:
- Nam, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành cơ khí hoặc xây dựng.
- Tiếng Anh giao tiếp
- Thành thạo autocad 2D, vi tính văn phòng
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề
2.Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư bảo trì
- Tốt nghiệp các chuyên ngành cơ, cơ điện tử, tiếng Anh giao tiếp,
- Chịu khó, làm quen được với môi trường xây dựng, có thể đi công tác
- Cẩn thận , trung thực
V: Địa điểm làm việc:
Tầng 5, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà nội
VI: Hồ sơ gồm:
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
- Các bằng cấp có liên quan.
Địa chỉ nộp hồ sơ (CV): Tầng 5, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm
Email: bui-thi.khuyen@vmec.vn
VII: Liên hệ
Ms. Khuyên, điện thoại: 0979 712 922, Phone: 0243 665 8236 (EXT: 4104)
Email: bui-thi.khuyen@vmec.vn

