MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ BẢO TRÌ THANG MÁY
Công ty Thang máy Huy Hoàng cần tuyển
05 Nhân viên kỹ thuật bảo trì thang máy làm việc tại khu vực Hà Nội và Hồ Chí
Minh
Mô tả công việc
- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thang máy theo lịch phân công.
- Hiệu chỉnh, xử lý sự cố thang máy theo yêu cầu phát sinh.
- Trực sự cố 24/7
- Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi lúc phỏng vấn
Quyền lợi được hưởng
- Thu nhập: 7 - 10 triệu + thưởng bảo hành, bảo trì
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được đào tạo, làm việc với chuyên gia các hãng trong và ngoài nước
- Có cơ hội đi học tập ở nước ngoài.
- Lương tháng 13,14,15,...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động ( Đóng BHXH,
BHYT,...)
và tham gia các hoạt động tập thể của Công ty (sinh nhật, đá bóng, liên hoan, du lịch 2
lần/1 năm)
Yêu cầu công việc
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng
- Biết đọc, phân tích bản vẽ, sơ đồ điện, cơ khí
- Có phương tiện đi lại
- Có kiến thức về Điện- điện tử hoặc Cơ khí – chế tạo
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, tốt nghiệp ngành Tự động hóa, điện công nghiệp, cơ
khí – chế tạo.

05 KỸ THUẬT ĐIỆN THANG MÁY
Mô tả công việc
- Tham gia cùng đội lắp đặt điện hoàn thiện thang máy.
- Nghiên cứu, xử lý các sự cố về điện thang máy.
- Kiểm định, nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.
- Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.
Quyền lợi được hưởng
- Thu nhập: Lương cứng thỏa thuận + thưởng công trình (7-15 triệu)
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được đào tạo, làm việc với chuyên gia các hãng trong và ngoài nước:
+ Đào tạo hội nhập (nội quy quy định công ty, phổ biến chế độ chính sách, ….)
+ Đào tạo an toàn vệ sinh lao động.
+ Đào tạo tay nghề (hướng dẫn lắp đặt điện thang máy tại kho trước khi ra công trình
làm việc).
- Được cấp phát bảo hộ lao động theo quy định.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động ( Đóng BHXH,
BHYT,...), lương tháng 13, thưởng lễ, tết.
- Được tham gia các hoạt động văn hóa do công ty tổ chức ( đá bóng,..), du lịch 2 lần/
năm.
Yêu cầu công việc
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng
- Biết đọc, phân tích bản vẽ, sơ đồ điện.
- Có kiến thức về Điện- điện tử, điện tự động hóa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, tốt nghiệp ngành Tự động hóa, điện công nghiệp.
- 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.

05 NHÂN VIÊN THI CÔNG CƠ KHÍ THANG MÁY
Mô tả công việc
- Tham gia lắp đặt, căn chỉnh thiết bị cơ khí thang máy tại công trình.
- Sắp xếp hàng hóa, thiết bị tại công trình.
- Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.
Quyền lợi được hưởng
- Thu nhập: Lương cứng thỏa thuận + thưởng công trình (7-15 triệu)
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được đào tạo, làm việc với chuyên gia các hãng trong và ngoài nước:
+ Đào tạo hội nhập (nội quy quy định công ty, phổ biến chế độ chính sách, ….)
+ Đào tạo an toàn vệ sinh lao động.
+ Đào tạo tay nghề (hướng dẫn lắp ráp cơ khí thang máy tại kho trước khi ra công trình làm việc).
- Được cấp phát bảo hộ lao động theo quy định.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động ( Đóng BHXH,
BHYT,...), lương tháng 13, thưởng lễ, tết.
- Được tham gia các hoạt động văn hóa do công ty tổ chức ( đá bóng,..), du lịch 2 lần/ năm.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp bằng nghề/ trung cấp chuyên ngành cơ khí chế tạo, có kinh nghiệm làm
việc trong lĩnh vực cơ khí hoặc thi công công trình.
- Biết sử dụng các dụng cụ thi công cơ khí (máy hàn, cắt, khoan,…)
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc bản vẽ cơ khí.
- Ưu tiên ứng viên thế hệ 8X.
- Có sức khỏe tốt.
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.
- Có thể đi công tác.
Yêu cầu hồ sơ
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch (bản gốc trong vòng 6 tháng gần nhất)
- Hộ khẩu (photo công chứng)
- Chứng minh nhân dân (photo công chứng)
- Giấy khám sức khỏe (Bản gốc)
- Giấy xác nhận nhân sự (Bản gốc)
- Các bằng cấp có liên quan (photo)

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG
Địa chỉ : Km14 – Quốc lộ 32 – Lai Xá – Hoài Đức – Hà Nội ( Đối diện phía Đại học
Thành Đô)
Showroom Hà Nội: Phong Lan 01-03, Khu đô thị Harmony Vinhomes, P. Phúc Đồng, Q.
Long Biên, Tp Hà Nội
Showroom HCM: Số 19 Đường R – KĐT LakeView City – Phường An Phú – Quận 2 – Tp
Hồ Chí Minh
Showroom Hải Phòng: Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97, Đ. Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng
Bàng, Hải Phòng.
Showroom Quảng Ninh: Thủy Tùng 20 – Khu Sun Premier Village, Phường Bãi Cháy,
Tp Hạ Long
Showroom Thanh Hóa: Căn HH15-35, Khu đô thị Vinhome Starcity, Tp.Thanh Hóa,
Thanh Hóa
Website : thangmaygiadinh.vn
PHÒNG NHÂN SỰ: 024.38.62.9999 – 0395.86.9999 ( Ms.Oanh)
Mail
: tuyendung@thangmaygiadinh.vn

