THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ - SỐ LƢỢNG: 50 (nam/nữ)
Công ty VNPT Technology là đơn vị chủ lực của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực sản
xuất công nghệ, công nghiệp, điện tử VT, CNTT, truyền thông và CN nội dung số. VNPT
Technology có 02 Nhà máy điện tử tại Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) và Khu Công nghệ
cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất) với dây chuyền hiện đại, sản xuất các thiết bị: Smartphone
VIVAS Lotus, Modem quang ONT, OTT Set TopBox, IPTV Set TopBox, Đầu thu kỹ thuật số
DBT-T2, IoT Gateway…
Hiện nay, Công ty đang mở rộng quy mô sản xuất và cần tuyển các vị trí nhân viên sửa
chữa điện tử làm việc tại Nhà máy điện tử số 1, nhận hồ sơ ứng viên từ tháng 9/2019. Cụ thể:
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
 Nhà máy điện tử số 1 – ĐC: 124 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 Tiếp nhận, thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân lỗi của thiết bị/ sản phẩm.
 Thay thế linh kiện, sửa chữa bán thành phẩm, thành phẩm lỗi trong quá trình sản xuất và
bảo hành sản phẩm theo chính sách của Công ty.
YÊU CẦU: Độ tuổi từ 18 đến ±35, được đào tạo các ngành nghề lắp ráp, sửa chữa, các ngành
nghề có liên quan hoặc từng làm việc/ đào tạo việc tại vị trí tương đương.
QUYỀN LỢI:
 Thu nhập từ 7 triệu đến trên 9 triệu/ tháng & ± 26 ngày nghỉ hưởng nguyên lương/ năm
 Lương tháng thứ 13 (thưởng tết âm lịch) & Thưởng lễ tết khác (1/1, 1/5, 2/9) & Thưởng
công tác nữ, thưởng con em CBCNV (8/3, 1/6, Trung thu, 20/10)...
 Được tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ của BHXH, BHYT, BHTN…theo quy định.
Người lao động ký HĐLĐ từ 1 năm, được tham gia thêm bảo hiểm con người PTI.
 Công ty có tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho CBCNV
 Được trợ cấp tiền phụ cấp: trang phục, nghỉ mát, bồi dưỡng sức khỏe,…
 Các chế độ phúc lợi khác bằng tiền mặt: hiếu, hỷ, sinh nhật, ốm đau…
 Được phục vụ bữa trưa, bữa giữa ca (miễn phí) đủ dinh dưỡng, đảm bảo ATVSTP
 Môi trường làm việc tại nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, mát mẻ, không độc hại.
HỒ SƠ: Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, 02 ảnh 3x4, photo công chứng giấy khai sinh,
CMND, sổ hộ khẩu và các văn bằng/ chứng chỉ (nếu có). Ứng viên mang theo hồ sơ đến
phỏng vấn (có thể sử dụng hồ sơ photo và bổ sung hồ sơ như y/c khi trúng tuyển)
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Chị Thƣơng: 0912.855.667
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