THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
KỸ SƢ ĐIỆN – ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
( ƢU TIÊN SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP)
Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói các công trình xây lắp cơ khí, hệ
thống điện, tự động hóa, hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống phòng
cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước,..
Sứ mệnh: Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác và niềm tin của người
lao động là nhân tố quan trọng góp phần mang lại sự thành công của Công ty
Thăng Tiến. Công ty luôn hướng tới xây dựng môi trường làm việc năng động,
sáng tạo, có bản sắc văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp, tạo ra nhiều cơ hội thành công
trong nghề nghiệp và gia tăng giá trị cuộc sống cho đội ngũ nhân viên.
Dựa trên nhu cầu của Công ty, chúng tôi mong được hợp tác với những đồng
nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với
công việc.
I.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Kỹ sƣ Điện – Điện công nghiệp
Số lượng cần tuyển: 5 người
Kinh nghiệm 0-2 năm;
Mô tả công việc:
Ứng viên sau khi được tuyển sẽ được hướng dẫn và đào tạo từng bước để có
những kỹ năng cần thiết cho công việc như:


Giám sát thi công hệ thống điện (hệ thống chiếu sáng, tổng lực, LAN,
Tel…)



Vẽ bản vẽ thi công



Lập tiến độ thi công cho công trình;



Tính toán và thiết kế các hệ thống điện;

Ghi chú: Sau tuyển dụng các kỹ sư sẽ được bố trí công việc phù hợp với chuyên
môn, khả năng và sự đam mê của từng người
II.

TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ

- Giới tính: Nam/nữ;
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, và các
ngành có liên quan hoặc Sinh viên năm cuối thuộc các trường Đại học (hoàn thành
chương trình các môn học của nhà trường chuẩn bị tốt nghiệp);
- Sáng tạo, năng động, trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao, có khả năng làm
việc độc lập và làm việc theo nhóm;
- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao;
- Lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự.
III.

QUYỀN LỢI

- Ứng viên được chọn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo,
cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ theo năng lực và kết quả công việc
của từng cá nhân; được hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế…
IV.

YÊU CẦU HỒ SƠ

1. Hồ sơ
Đơn xin việc;
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
Bản sao công chứng các bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn đạt được;
Với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp: Giấy xác nhận sinh viên năm cuối (học xong
chuẩn bị tốt nghiệp) và xác nhận bảng điểm kết quả học tập. Bản sao các văn bằng
chứng chỉ liên quan khác (nếu có);
CV ghi rõ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm học tập, nghiên cứu;
Giấy khám sức khoẻ trong 3 tháng gần nhất (cấp bởi bệnh viện cấp quận trở lên)
Bản sao công chứng CMND;
Ngoài bì hồ sơ ghi rõ: Vị trí tuyển dụng, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ.
2. Cách thức, địa điểm và hạn gửi hồ sơ
(1) Gửi hồ sơ điện tử qua email
+ Địa chỉ Email daoht@thangtien.vn
(khi tham gia tuyển dụng ứng viên sẽ bổ sung hồ sơ bản cứng)

(2) Hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ
* Văn phòng Công ty Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến (chi nhánh TP.Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà GIC, 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08.6258.3288
Thời hạn cuối nhận hồ sơ: 09/9/2017
Tham khảo thông tin công ty tại website: thangtien.vn

