
 

CÔNG TY TNHH THANG MÁY HYUNDAI - THÀNH CÔNG 

Tầng 36, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG  

Công ty Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam (HETCV) là liên doanh giữa Công ty Thang Máy Hyundai (Hàn 

Quốc) và Tập đoàn Thành Công, được chính thức thành lập vào ngày 25/01/2014. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng 

đầu các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo về thang máy, thang cuốn, hệ thống vận chuyển vật liệu tự động, hệ thống 

đỗ xe tự động…, hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng như sau: 

10 KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ & LẮP ĐẶT THANG MÁY 

❖ Yêu cầu: 

• Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng (hoặc Đại học) nghề điện, điện tự động, cơ khí, tự động hóa. 

• Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng đi công tác. 

• Nam giới, tuổi từ: 20 đến 30. 

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, đam mê về thang máy, thang cuốn. 
 

❖ Phúc Lợi:  

• Thu nhập : trên 8 triệu VND/tháng (bao gồm lương, các loại phụ cấp). 

• Tiền ăn : 45,000 VND/ngày. Tiền phụ cấp xăng xe: 300,000 VND/ tháng; 

• Nghỉ phép:  

[dưới 3 năm : nghỉ 12 ngày/năm; từ 3 ~ 5 năm: 15 ngày/năm; trên 5 năm: 18 ngày/năm] 

• Có Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Medical Care (bảo hiểm tai nạn 24h, nội trú và ngoại trú) cho người lao 

động ngay từ ngày đầu làm việc; 

• Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, 

Tết và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác của Công ty. 
 

❖ Nhiệm vụ 

• Sửa chữa thang máy, thang cuốn hiệu Hyundai; 

• Bảo trì, bảo dưỡng thang máy, thang cuốn hiệu Hyundai; 

• Lắp đặt phần cơ & điện, test hệ thống điện thang máy, thang cuốn Hyundai; 

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý. 
 

❖ Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên quan tâm xin vui lòng nộp hồ sơ theo 1 trong 2 cách sau: 

Nộp Hồ sơ trực tiếp Nộp qua email 

Tại Công ty: Tầng 36, Tòa nhà Keangnam 

Landmark 72, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 

Ms Phan Thị Thanh Vinh 

- Email: vinh.phan@hetcv.vn hoặc hr@hetcv.vn  

- Tel: 024 62822978 hoặc 0946 240 866 

Tiêu đề email: họ tên ứng viên_KTV bảo trì| hoặc KTV lắp đặt 

Có thể gửi trước CV, ghi rõ kinh nghiệm làm việc (nếu có), 

ảnh, bản scan bằng cấp 

- Hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh, bản sao sổ hộ khẩu và CMTND, 

2 ảnh 4x6, bản sao bằng tốt nghiệp và các văn bằng chứng chỉ khác liên quan. 

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/04/2018 (Ưu tiên phỏng vấn những ứng viên nộp hồ sơ trước). 
 

❖ Hình thức làm việc: toàn thời gian cố định từ thứ 2 đến thứ 7 (có thưởng làm thứ 7) 
 

❖ Địa điểm làm việc: tại Hà Nội và các khu vực phía Bắc. 

 

❖ Dự kiến đi làm: Sớm nhất có thể từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2018. 

mailto:vinh.phan@hetcv.vn
mailto:hr@hetcv.vn

