CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER VIỆT NAM
TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Kinh nghiệm: 1 năm
Yêu cầu bằng cấp: Đại học
Số lượng cần tuyển: 20
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Chức vụ: Nhân viên
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Ngành nghề: IT phần mềm, Kỹ thuật, Kỹ thuật ứng dụng
Mô tả công việc
-Có kinh nghiệm thiết kế phần mềm cho máy tự động, phần mềm vi điều khiển, PLC.
-Thiết kế, chế tạo máy, tự động phục vụ dây chuyền sản xuất.
-Thực hiện hoạt động cải tiến bộ phận sản xuất.
-Tập hợp phân tích dữ liệu.
-Chế tạo đồ gá, thiết bị tự động hóa đơn giản, thiết kế bản vẽ.
-Chi tiết công việc sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.
Quyền lợi được hưởng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động mang tầm quốc tế
- Mức lương hấp dẫn;
- Có xe đưa đón từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương xuống nơi làm việc
- Nhiều cơ hội thăng tiến hàng năm, cơ hội đào tạo nước ngoài; cơ hội công tác tại các
công ty trong cùng tập đoàn và các nhà cung cấp.
- Được hưởng toàn bộ quyền lợi theo luật lao động Việt Nam như: BHXH, BHYT,
BHTN;
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, đặc biệt là đào tạo tiếng Nhật, tin học,...
- Có cơ hội thực hiện các hoạt động nhóm, hoạt động thử thách, hoạt động cải tiến
nghiệp vụ, hoạt động thể thao thông qua các hoạt động của công ty.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật Điện, tự động hóa, kỹ thuật điện
- điện tử, Công nghệ thông tin
- Trình độ tin học : World, Internet, Email...
- Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, có nguyện vọng gắn bó lâu dài
Yêu cầu hồ sơ
- Thư xin việc và sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Việt/Tiếng Anh/Tiếng Nhật
- Ghi rõ số điện thoại liên lạc
Thông tin liên hệ
Người liên hệ: Phòng Nhân Sự
Địa chỉ công ty: Khu Công Nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2019
Ngôn ngữ hồ sơ: Tiếng Việt
(Nguồn: Mywork.com)

