THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Kính gửi: CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH
Công ty TNHH Thiết bị lạnh và Cách nhiệt TST hoạt động theo giấy ĐKKD
số: 0302165110 do Sở KH&ĐT Thành phố HCM cấp lại lần thứ 11 ngày
22/9/2016:Công ty chuyên tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công Hệ thống lạnh, kho
lạnh, phòng sạch …
Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của
Công ty trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển các vị trí như sau:

STT

Vị trí tuyển
dụng

Mã số

Nơi làm việc

1

Trưởng phòng
QLDA

QLDA

TP.HCM

2

Kỹ sư NhiệtĐiện lạnh

KT ĐL

TP.HCM và
Giám sát CT

3

Trung cấp Kỹ
Các tỉnh miền
thuật điện, điện TCN/CDĐ Tây và Tp
lạnh
HCM

Chỉ
tiêu

Mô tả Công việc

Yêu cầu

- Trên 05 năm kinh nghiệm
tại vị trí tương đương ở các
công ty cùng ngành nghề
- TN Đại học ngành Điện- Quản lý, điều hành thi công,
Điện tử/Cơ điện lạnh.
các dự án, công trình Hệ
- Thành thạo Auto Cad,
thống Lạnh, Kho lạnh ,
01
Microsoft Project, các phần
Phòng sạch…
mềm chuyên dụng.
- Quản lý hoạt động bảo
- Có kỹ năng lãnh đạo, quản
hành, bảo trì.
lý công việc và nhân sự.
- Quyết đoán trong công
việc, chịu được áp lực cao.
- Tiếng Anh giao tiếp.
- Có ít nhất 01 năm kinh
- Khảo sát,Thiết kế hệ thống nghiệm.
lạnh, Kho lạnh
- TN Đại học/Cao đẳng
- Lập dự toán vật tư cho sản ngành Điện-Điện tử/Cơ điện
xuất, thi công;
lạnh.
- Giám sát thi công Hệ thống - Thành thạo Auto Cad,
02
Lạnh, Kho lạnh , Phòng
Microsoft Project, các phần
sạch…
mềm chuyên dụng.
- Làm tài liệu, hồ sơ bàn giao, - Có khả năng làm việc độc
hướng dẫn vận hành và sử lập, sáng tạo, làm việc nhóm
dụng thiết bị.
và đọc tài liệu tiếng Anh.
- Sẵn sàng đi công tác xa.
- Thi công lắp đặt tủ điện, hệ - Có kinh nghiệm lắp tủ điện,
thống điện nhà máy.
thi công hệ thống điện công
- Vận hành máy, chạy thử
nghiệp và Vận hành máy.
05công trình.
- Sẵn sàng đi công tác dài
10
- Bảo dưỡng, bảo trì công
ngày theo lệnh điều động.
trình
- Định hướng gắn bó lâu dài
với công ty.

* Chế độ đãi ngộ, quyền lợi:
Mức lương : Theo thỏa thuận và theo vị trí công việc
 Thưởng lễ 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch theo qui chế Công ty
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Nghỉ mát hàng năm : 1 lần/năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội được đào tạo nghiệp vụ thường
xuyên;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN,
BH Tai nạn 24/24…và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Nghỉ phép theo qui định của Luật Lao Động Việt Nam hiện hành.

* Hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển bao gồm:

Đơn xin việc (tiếng việt);
Tóm tắt quá trình học tập, làm việc (CV);

Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm có chứng thực;


Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;
Bản sao CMND, hộ khẩu; giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng);

02 tấm ảnh 4x6 và các giấy tờ khác xác nhận khả năng chuyên môn, kinh

nghiệm công tác.
* Hồ sơ nộp trước ngày 30/11/2016 qua địa chỉ email: tuyendung@tstvn.com hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty – Số 307/33 Nguyễn Văn Trỗi, P.
1, Q. Tân Bình, TP. HCM.
* Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Ms. Thảo – Điện thoại: 08.39977291101 Hoặc vào website: www.tst-vn.com
Ngày

02

tháng 11
GIÁM ĐỐC

năm 2016

DƯƠNG VĂN SINH
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