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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

 thông báo tuyển dụng NHÂN VIÊN K Ỹ CÔNG TY TNHH TH ƯƠNG MẠI VÀ D ỊCH VỤ TRÍ ĐỨC
THUẬT, với các thông tin dưới đây: 
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUNG  
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và vận hành thiết bị y tế. Địa điểm: Hà Nội hoặc các tỉnh thành 
khác theo phân công.  
- Cài đặt hóa chất cho máy xét nghiệm, hướng dẫn khách hành sử dụng máy và hóa chất. 
- Tiếp nhận mọi phản hồi từ phía khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc và đáp ứng mọi yêu cầu liên quan 
đến kỹ thuật của sản phẩm  
- Lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho sản phẩm.  
- Đáp ứng yêu cầu của khách hàng đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác và hiệu quả.  

Tùy theo từng vị trí dưới đây mà có các yêu cầu, mô tả công việc, chính sách riêng: 
 I. V ị trí 1.

1. Số lượng: 02    
2. Mức lương: 300 USD- 500 USD (hoặc theo thỏa thuận)  

Yêu cầu (bắt buộc): 
- Tốt nghiệp đại học ngành Điện tử - Điện tử viễn thông 
- 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật, đặc biệt là về thiết bị y tế 
- Trình độ tiếng anh: Thành thạo Nghe – nói – Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật máy móc thiết bị y tế. 
Mô tả công việc riêng:  
-Ngoài những yêu cầu về công việc ở trên, phải thường xuyên làm việc với phòng kỹ thuật của hãng để 
cập nhập các thông tin mới về kỹ thuật liên quan đến máy, phiên bản phần mềm, tài liệu liên quan. 
 -Có trách nhiệm làm việc và báo cáo với hãng về tình hình thiết bị đang vận hành. 
Quyền lợi:  
Được tham gia khóa đào tạo vận hành và sửa chữa các thiết bị xét nghiệm của hãng Dirui tại Chang 
Chun- Trung Quốc. 

 II. V ị trí 2
 02 1. Số lượng:

 4.000.000đ- 6.000.000đ 2. Mức lương:
Yêu cầu:  
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp chuyên ngành: điện tử y sinh, điện tử viễn thông 
- Không yêu cầu về số năm kinh nghiệm. Sau khi vào công ty, sẽ được đào tạo. 
- Có thể đi công tác thường xuyên.  
- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc,  

 không có, chỉ cần đáp ứng mô tả chung ở trên. Mô tả công việc riêng:
 

Vui lòng nộp hồ sơ ( bằng tốt nghiệp, CV, đơn xin việc…) về địa chỉ sau: 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức 
VPGD: Số 168, tổ 67, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 04.366.175.69 / Mr. Dũng – 0979 593 888 
Email: infoytetriduc@fpt.vn hoặc dungtriduc@gmail.com 


