
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚC BÌNH LÀ NHÀ PHÂN PHỐI VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG HỆ 
THỐNG ĐIỆN NHẸ NHƯ HỆ THỐNG AN NINH, HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN 
THÔNG. ĐỂ MỞ RỘNG NHÂN SỰ CÔNG TY TÌM KIẾM VỊ TRÍ NHƯ SAU: 

✔  MÔ TẢ CÔNG VIỆC - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THI CÔNG 
Số lượng: 10 người 

1    Yêu cầu công việc 

- Thực hiện thi công lắp đặt các công trình của công ty. 

- Giám sát các công việc kỹ thuật theo yêu cầu chất lượng đề ra. 

     Tiêu chuẩn 

- Nam, Tốt nghiệp Trung cấp, chuyên ngành kỹ thuật điện trở lên 

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó với công việc 

- Vui vẻ hòa đồng, chịu áp lực công việc cao 

- Có chí tiến thủ, có mong muốn gắn bó làm việc lâu dài. 

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CCTV. 

     Quyền lợi 

- Có cơ hội thăng tiến nhanh 

- Được làm việc trong môi trường năng động 

- Cơ hội thăng tiến cao 

- Được tham gia BHXH 

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp (xăng xe, điện thoại, công trình) 

✔  MÔ TẢ CÔNG VIỆC - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DỊCH VỤ 

Số lượng: 05 

1    Yêu cầu công việc 

- Bảo hành các sản phẩm lỗi, hỏng. 

- Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của công ty. 

- Hỗ trợ kỹ thuật nhân viên kinh doanh trong việc bán hàng 

- Xử lý sự cố kỹ thuật hàng ngày cho khách hàng 

     Tiêu chuẩn 

- Nam, Tốt nghiệp Trung cấp, chuyên ngành kỹ thuật điện trở lên 

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó với công việc 

- Vui vẻ hòa đồng, chịu áp lực công việc cao 

- Có chí tiến thủ, có mong muốn gắn bó làm việc lâu dài. 

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực CCTV. 

     Quyền lợi 

- Được làm việc trong môi trường năng động 

- Cơ hội thăng tiến cao 

- Được tham gia BHXH 

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp (xăng xe, điện thoại, công trình) 

 

� � HỒ SƠ 

Thư dự tuyển, CV, đơn xin việc 

Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 ( không quá 06 tháng) 

Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ 

Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng 

Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng 

Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 15/09/2017 

Liên hệ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎  

�    �    �     Ms Khanh : SĐT 096 440 6 88 

Email: tuyendung@phucbinh.com.vn 

Hoặc nộp hồ sơ tại: Địa chỉ: Tầng  A, Tòa nhà Mỹ Đình plaza, 1 8 Trần Bình, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 


