CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ THU
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ THU là nhà phân phối và lắp đặt các thiết bị :
Khóa vân tay, Camera an ninh, Chuông cửa có hình, Vật tư thiết bị cho khách sạn, Thiết bị
phòng cháy chữa cháy, Intercom – Liên lạc nội bộ, Hệ thống nhà – bãi đỗ xe thông minh,
Bơm công nghiệp.
Do nhu cầu phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ THU có nhu
cầu tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:
1, NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CAMERA – KHÓA ĐIỆN TỬ ( Số lượng : 05 )
*Mô tả công việc:
– Kiểm tra,lắp đặt thiết bị cho khách hàng.
– Tổ chức đi khảo sát, kiểm tra mặt bằng thi công.
– Bóc tách khối lượng theo bản vẽ và tổng hợp toàn dự án để mua vật tư.
– Lập hồ sơ hoàn công.
– Thực hiện công việc khác liên quan theo yêu cầu…..
*Quyền lợi được hưởng
– Mức lương: bạn sẽ nhận được lương cứng và phụ cấp ngay khi bắt đầu thử việc:
– Thu nhập thử việc :từ 5 triệu / tháng + thưởng (bạn vẫn được nhận phụ cấp khi chưa hoàn
thành chỉ tiêu).
– Thu nhập chính thức: 6-8triệu / tháng + thưởng Thưởng : Mức thưởng cao, thỏa đáng với sự
đóng góp của bạn Thưởng nóng: Vượt doanh số.
– Được đóng BHXH Được đào tạo bài bản ngay từ đầu.
– Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
– Làm việc giờ hành chính. Nghỉ CN
*Yêu cầu công việc
– Năng động, trung thực,nhiệt tình, chịu khó và chịu được áp lực công việc cao.
– Có phương tiện đi lại, có laptop, có Smartphone.
– Có thể đi công tác.
*Yêu cầu hồ sơ
– Đơn xin việc.
– Sơ yếu lý lịch.
– Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
– Các bằng cấp có liên quan.
2, NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG ( Số lượng : 03 )
*Mô tả công việc:
– Quản trị mạng LAN, internet, hệ thống máy chủ đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống.
– Khắc phục các sự cố máy chủ, máy trạm, máy in, người dùng,… tại công ty.
– Quản lý thiết bị IT, làm việc, trao đổi công việc với IT tập đoàn.
– Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên….

*Quyền lợi được hưởng
– Mức lương: bạn sẽ nhận được lương cứng và phụ cấp ngay khi bắt đầu thử việc:
– Thu nhập thử việc :từ 5 triệu / tháng + thưởng (bạn vẫn được nhận phụ cấp khi chưa hoàn
thành chỉ tiêu).
– Thu nhập chính thức: 6-8triệu / tháng + thưởng Thưởng : Mức thưởng cao, thỏa đáng với sự
đóng góp của bạn Thưởng nóng: Vượt doanh số.
– Được đóng BHXH Được đào tạo bài bản ngay từ đầu.
– Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
– Làm việc giờ hành chính. Nghỉ CN
*Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị mạng, hệ thống thông tin, hoặc các
ngành khác nhưng có đam mê về công nghệ thông tin, Aptech,..
– Năng động, trung thực,nhiệt tình, chịu khó và chịu được áp lực công việc cao.
– Có phương tiện đi lại, có laptop, có Smartphone.
– Có thể đi công tác..
*Yêu cầu hồ sơ
– Đơn xin việc.
– Sơ yếu lý lịch.
– Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
– Các bằng cấp có liên quan.
3, THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ( Số lượng : 05 ) +
THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG ( Số lượng : 05)
*Mô tả công việc:
Hỗ trợ bộ phận Kinh Doanh và Bộ Phận IT của công ty
*Quyền lợi được hưởng
– Thu nhập : Từ 1-3 triệu/tháng
– Thu nhập chính thức: 6-8triệu / tháng + thưởng . Thưởng : Mức thưởng cao, thỏa đáng với
sự đóng góp của bạn Thưởng nóng: Vượt doanh số.
– Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động,
– Thời gian làm việc : Parttime
*Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
– Năng động, trung thực,nhiệt tình, chịu khó và chịu được áp lực công việc cao.
– Có phương tiện đi lại, có laptop, có Smartphone.
*Yêu cầu hồ sơ
– 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 Văn Phòng Công Ty :P2522 – CT1-Tòa The Pride – Tố Hữu – Hà Đông – Hà Nội;
*Liên hệ : Ms.Hương ( 034 55555 08 )

