TETRAPAK VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 2017
Responsibility Description


Execute installation, commissioning and performance validation for Tetra Pak
automatic packaging lines



Triển khai lắp đặt, chạy thử và bàn giao dây chuyển đóng hộp tự động cho khách
hàng.



Execute preventive maintenance events for packaging lines according to Tetra Pak's
recommendations and procedures.



Triển khai việc bảo trì máy, lên kế hoạch bảo dưỡng, xây dựng một hệ thống bảo trì
chuyên nghiệp.



Execute analysis and troubleshoot to resolve mechanical and automation issues of the
packaging lines.



Phân tích và xử lý sự cố về thiết bị trong dây chuyền sản xuất đóng hộp. Các sự cố từ
vấn đề cơ khí đến hệ thống điện và PLC. ( Ge-fanuc và Rockwell PLC)



Analyse, identify and implement action plan to improve system performance



Tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống cải tiến liên tục mang tính toàn cầu



Conduct operator and maintenance training for customer



Triển khai đào tạo cho vận hành và bộ phận bảo trì của khách hàng

Desired Applicant


Engineering Degree in Mechanical/ Electrical or Automation



0 -10 years experience in hands on maintenance job at manufacturing factories



Có kinh nghiệm làm việc bảo trì máy móc công nghiệp ( làm việc tại bộ phận bảo trì
hoặc các công ty dịch vụ kỹ thuật về máy móc công nghiệp )



Available to travel frequently



Can work under high pressure



Good English



Good problem solving skills



Experience in Technical Sales is a plus but not mandatory

What is Career Path for you


We have a well organized and structured road map to develop you from Maintenance
Engineer to either Specialist or People Manager in your future career.



Công ty tạo co hội cho nhân viên xây dựng một con đường phát triển nghề nghiệp rõ
ràng, một môi trường làm việc chuyên nghiệp.



Diverse Training on job and in over sea will be provided through Tetra Pak Academy
Program.



Nhân viên được đào tạo một cách có hệ thống giúp xây dựng nghề nghiệp vững vàng.
Có nhiều cơ hội được tham gia các khóa đào tạo tại nhiều quốc gia trên thế giới

What you will get in return


Competitive Income includes: Base salary, fixed allowances, travel allowance, Over
time, 13th month salary, Variable Pay Bonus etc.



Thu nhập cạnh tranh : Gồm lương cơ bản hàng tháng, công tác phí khi đi xa, lương
tháng thứ 13, thưởng hiệu quả làm việc, tiền làm thêm giờ.



Health insurance coverage for your family



Chế độ bảo hiểm y tế cao cấp cho gia đình ngoài bảo hiểm y tế theo luật lao động



Working in an international environment and people oriented company



Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với phương châm mỗi nhân viên là một tài
sản quý giá của công ty

