KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT BẬC 2
Là Kỹ thuật viên sản xuất bậc 2 của Intel, các bạn sẽ thực hiện khắc phục sự cố hoặc bảo trì
thiết bị trong một mô-đun cụ thể, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác nhau để cải thiện hiệu
suất mô-đun. Chi tiết như sau:
1. Thực hiện theo quy trình vận hành tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, và 5S.
2. Khắc phục sự cố khi các thiết bị có hỏng hóc hoặc thực hiện bảo trì máy móc.
3. Chịu trách nhiệm phát hiện và khắc phục đối với tất cả các vấn đề về An toàn, Chất lượng,
Năng suất, và Kiểm soát của thiết bị.
4. Đề xuất/ triển khai các ý tưởng cải tiến về mặt: An toàn, Chất lượng, Chi phí và Tình trạng
của máy móc, thiết bị
5. Hỗ trợ đội ngũ Kỹ sư trong các hoạt động: lắp đặt đặt công cụ, nâng cấp và thu hoạch
Để tham gia vào quy trình ứng tuyển, các bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:
• Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Hệ thống điện, Điện tử / Kỹ thuật Điện,
Tự động hóa, …
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kĩ thuật viên sản xuất/ Nhân viên bảo trì ở các
công ty sản xuất là một lợi thế lớn
• Trình độ tiếng Anh: Trung cấp, giao tiếp cơ bản và sử dụng được tiếng Anh trong công việc
• Sẵn sàng làm việc theo ca 12 tiếng
Các bạn vui lòng đăng ký thông tin ứng tuyển ở đường dẫn sau:

https://intel.ly/IntelProductsVietnam
Mọi thắc mắc về quy trình tuyển dụng, vui lòng liên hệ: vietnamjobs@intel.com
Công ty sẽ liên lạc với những ứng viên đạt yêu cầu để mời tham gia vào quy trình Tuyển dụng.

