
 

        
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty TNHH Thương mại Điện tử Phú Kim Cơ là công ty mới thành lập 

trực thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Foxconn nhằm đáp ứng sự chuyển hướng chiến 

lược của Tập đoàn, lần lượt từ chế tạo công nghiệp, nghiên cứu khai thác kỹ thuật, sang lĩnh vực 

thương mại điện tử; với ưu thế bề dày lịch sử gần 40 năm kinh nghiệm trên các lĩnh vực như chế 

tạo, hoàn chỉnh chuỗi cung ứng trên các ngành nghề, thành thạo trong kỹ thuật sản xuất, với đội 

ngũ nhân viên kỹ thuật có thâm niên, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp cùng với nguồn linh phụ 

kiện đa dạng trong các cơ sở sản xuất được đặt khắp toàn cầu, đồng thời thông qua các kênh 

thương mại phủ sóng ngày càng dày đặc, Phú Kim Cơ đã tập hợp được toàn bộ nguồn tài nguyên 

phong phú của ngành công nghiệp cơ khí chính xác, nâng cao giá trị tổng thể ngành nghề, từ đó 

góp phần đưa công ty Phú Kim Cơ hòa nhập với ngành công nghiệp trọng điểm toàn cầu. 

Trên nền tảng căn bản này, công ty TNHH thương mại điện tử Phú Kim Cơ Việt Nam 

phát triển trên lĩnh vực kinh doanh thương mại sẽ tích cực hướng tới mục tiêu phát triển một sàn 

giao dịch minh bạch nhất, ngành cơ khí chính xác lớn nhất toàn cầu, không chỉ cung cấp dịch vụ 

khoa học kỹ thuật rộng khắp thế giới, mà còn nâng cao và mở rộng năng lực cạnh tranh công 

nghiệp toàn diện của tập đoàn khoa học kỹ thuật Foxconn, nhằm thực hiện việc xây dựng ngành 

thu mua mới mẻ điển hình.   

Cùng với sự mở rộng việc kinh doanh, hiện nay công ty có nhu cầu tuyển dụng 20 

nhân viên sửa chữa.  Thông tin cụ thể như sau: 

 

1. Số lượng tuyển: 20 người ( Nam) 

2. Đối tượng:  Nhân viên sửa chữa cơ khí và thiết bị (10 người) 

                           Nhân viên sửa chữa thiết bị điện tử, điện khí, tự động hóa (10 người)   

3.  Mô tả công việc:   

- Sửa chữa máy móc công nghiệp: Máy phay, tiện CNC, máy cắt dây, xung điện, máy 

phay, mài, tiện, máy dập, máy thành hình… 

- Đại tu máy móc, bảo dưỡng toàn bộ máy. 

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy cho các công ty ở các khu công nghiệp. 

- Sửa chữa các thiết bị điện, bản mạch, drive, thiết bị điện khí… 

- Sửa chữa thiết bị tự động hóa công nghiệp 

4. Địa điểm làm việc: 

- Tại các điểm sửa chữa trên 3 khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. (cụ thể sẽ trao 

đổi trong quá trình phỏng vấn). 

5. Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng/ Trung cấp nghề các khối ngành Cơ khí, Điện tử, Điện khí, 

Các chuyên ngành liên quan đến tự động hóa. 

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm về sửa chữa. 

-  Có thể làm việc độc lập và theo nhóm. 

- Ưu tiên những người nói thành thạo lưu loát một trong 4 thứ tiếng Trung, Nhật, Hàn, 

Anh, ưu tiên có vốn từ kỹ thuật. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tháo vát, chăm chỉ, cẩn thận. 



 

6. Quyền lợi: 

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực cá nhân+ các khoản phụ cấp ( ăn, ở, chi phí đi lại, 

chi phí công tác…) + tăng ca (nếu có)+ thưởng. 

- Được hưởng lương tháng thứ 13 vào dịp Tết âm lịch và các khoản tiền thưởng vào các 

dịp lễ Tết khác . 

- Được thưởng kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Công ty theo quý và theo năm. 

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác như BHXH, BHYT,… theo qui định của Bộ lao 

động 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở, hòa đồng. 

7. Đào tạo:  

- Ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ được đào tạo 3 tháng chuyên sâu để nâng cao kỹ năng 

sửa chữa tại Trung tâm đào tạo Khoa học kỹ thuật Hồng Hải- Đại học Công nghiệp Hà 

Nội. Giảng viên đào tạo là các chuyên gia Trung Quốc và Việt Nam có bề dày kinh 

nghiệm sửa chữa tại Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải. 

- Trong thời gian đào tạo, học viên được hưởng nguyên lương, được sắp xếp ký túc xá, 

được hưởng phụ cấp ăn uống 1.066.000VND/tháng(tương đương 41.000VND/ngày), 

cùng các chế độ phúc lợi khác như trong khoảng thời gian làm việc. 

8. Thời gian đào tạo và làm việc: Từ 8h~17h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy 

( tăng ca nếu công việc yêu cầu ). 

 

 Cách đăng ký tham gia thi tuyển, phỏng vấn: 

 Ứng viên đăng ký theo đường link sau:  

 

                           https://goo.gl/forms/FzjtcoMO9vjNxMVA2 
 

               *  Hạn đăng ký: 12:00, thứ 3, ngày 05/09/2017 

* Lịch trình thi tuyển: 

 

- Sau khi đăng ký thành công, ứng viên chuẩn bị CV tiếng Việt để 

mang đi khi thi tuyển, phỏng vấn 

- Thi tuyển phỏng vấn tại trường Đại học Công nghiệp HN cụ thể chi 

tiết sẽ thông báo đến ứng viên đăng ký qua điện thoại, e-mail cá nhân 

và Facebook sau (dự kiến thi tuyển, phỏng vấn thứ 4 ngày 

06/09/2017). 

 

* Yêu cầu: SV đã đăng ký thi tuyển thì phải đến thi tuyển, phỏng vấn, 

nếu không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa Công ty và Nhà 

trường. 
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