Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh NHẤT TÂM
Địa chỉ: 168/39 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
Điện thoại: 08 - 38155345; Fax: 08 - 38150221.
Email: info@nhattamme.com

THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG
CÔNG TY NHẤT TÂM xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng như sau:
Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh CÔNG TY NHẤT TÂM là doanh nghiệp hoạt động chính
trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống Cơ Diện và Điều hòa không khí, có trụ sở chính tại
Thành phố Hồ Chính
Giá trị lớn nhất mà CÔNG TY NHẤT TÂM tự hào có được không phải là máy móc, đất
đai mà chính là con người và giải pháp, CÔNG TY NHẤT TÂM là một môi trường làm việc hết
sức trẻ trung, năng động và cơ hội thăng tiến cao.
CÔNG TY NHẤT TÂM hiện đang tuyển dụng nhân viên vào các vị trí sau:
1. Kỹ sư công trình : 3 người
2. Kỹ sư dự án
: 2 người
3. Họa viên Revit MEP: 2 người
STT

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Mô tả công việc
- Giám sát thi công
công trình, bốc khối
lượng vật tư theo
bản vẽ shopdrawing
- Lập hồ sơ chất
lượng
- Quản lý thi công,
lập bản vẽ thi công
- Bốc khới lượng
theo bản vẽ
- Khảo sát, lên
phương án, thiết kế
và báo giá

- Vẽ shop-drawing
cho công trình thi
công
- Vẽ thiết kế theo
yêu cầu hệ thống
Cơ Điện

Yêu cầu
chuyên môn
- Trình độ Đại học
chuyên ngành Cơ
khí (Nhiệt lạnh),
Điện

- Trình độ Đại học
chuyên ngành Cơ
khí (Nhiệt lạnh),
Điện

- Trình độ cao
đẳng kỹ thuật
- Thao tác thành
thạo Revit MEP

Yêu cầu khác
- Biết sử dụng
thành thạo vi
tính Văn phòng
- Biết sử dụng
phần mềm vẽ kỹ
thuật AutoCAD
- Tiếng Anh giao
tiếp
- Biết sử dụng
thành thạo vi
tính Văn phòng
- Biết sử dụng
phần mềm vẽ kỹ
thuật AutoCAD
- Tiếng Anh giao
tiếp
Sử dụng được vi
tính Văn phòng

Mức lương
khởi điểm

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Thỏa thuận
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Thời gian và nơi làm việc:
Toàn thời gian tại Văn phòng hoặc công trình
Quyền lợi:
·
Mức lương cạnh tranh
·
Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp
·
Cơ hội thăng tiến trong công việc
·
Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
·
Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa học bên ngoài
·
Cơ hội tham gia nhiều công trình, tiếp xúc nhiều môi trường làm việc, mở rộng quan
hệ xã hội.
Cách thức nộp hồ sơ
·
Ứng viên có nhu cầu tuyển dụng nộp hồ sơ trự tuyến tại email:info@nhattamme.com
·
Hoặc gửi hồ sơ về: 168/39 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ
Chí Minh
·
Hồ sơ gồm:
·
Đơn xin việc
·
Sơ yếu lý lịch tiếng Việt
·
Chứng minh thư nhân dân (Bản sao)
·
Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm
·
Bản sao các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có)
Người liên hệ khi cần hỗ trợ: Nguyễn Tiến Đức – 0919250085
Email: duc@nhattamme.com

CÔNG TY NHẤT TÂM
Giám đốc

Nguyễn Tiến Đức

