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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Giới thiệu: Công ty cổ phần ITC thành lập từ năm 2009; lĩnh vực hoạt động Cung cấp và thi 

công hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió các công trình dân dụng và công nghiệp.  

1. Kỹ thuật dự án = 01 vị trí: 

- Thiết kế, bóc tách, lập dự toán các công trình cơ điện lạnh phục vụ hồ sơ thầu và thi công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc 

2. Quyền lợi: 

- Ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của công ty. 

- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức. 

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty 

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính 

- Mức lương khởi điểm từ 6 - 9 triệu + Phụ cấp ăn trưa  

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. 

- Nhận thưởng các ngày lễ, tết và phần thưởng năng suất công việc cuối năm. 

- Nghỉ phép: 12 ngày /năm; Nghỉ mát 1 lần / năm. 

- Điều chỉnh lương hàng năm theo quy định chung của Công ty. 

3. Yêu cầu 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành Nhiệt Lạnh/Điện Lạnh.  

- Đối tượng tuyển dụng: Nam 

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực công ty tuyển dụng. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng office. 

- Khả năng sử dụng AutoCAD tốt.  

- Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm cao. 

- Có sức khoẻ tốt đảm bảo để thực hiện tốt công việc. 
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