
 

 

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư cơ khí. 

Chức vụ: Nhân viên. 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 

Địa điểm làm việc: Tân Dân- Sóc Sơn- Hà Nội. 

Mức lương: 5tr-10tr (Sẽ trao đổi khi phỏng vấn) 

Mô tả công việc: Lập quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm  

Triển khai, giám sát kỹ thuật và chất lượng quá trình chế tạo   

Lập trình gia công cho các máy cắt CNC  

Nghiên cứu các công nghệ mới trong gia công chế tạo sản phẩm  

Lập dự toán chi phí cho các nhiệm vụ được giao.  

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cơ khí tự động hóa phù hợp với mô hình 

sản xuất. 

Số lượng cần tuyển 01 

Quyền lợi được hưởng: Hưởng mọi quyền lợi theo Luật Lao động hiện hành. 

Yêu cầu - Tốt nghiệp đai học hệ chính quy trở lên chuyên ngành: Cơ khí 

- Thiết kế vẽ 2D, 3D thành thạo 

- Đọc hiểu bản vẽ  kỹ thuật, xây dựng quy trình công nghệ gia công. 

- Tiếng Anh Nghe - Viết - Đọc khá. 

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm 

- Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc 

- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi 

Yêu cầu giới tính: Nam. 

Hồ sơ bao gồm: - Đơn xin việc ( có đề xuất mức lương) 

- Sơ yếu lý lịch. 

- CV ( tóm tắt quá trình làm việc) 

- Giấy khám sức khoẻ 6 tháng gần nhất. 

- Các bằng cấp, chứng chỉ hiện có. 

Hạn nộp hồ sơ: 30/5/2016 (Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm) 

Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại văn phòng hoặc qua Email: hr@teconvina.com 

THÔNG TIN LIÊN HỆ Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Và Thương Mại Việt Nam 

(TECONVINA) 

Người liên hệ: Ms. Liên 0964 187 811 



Địa chỉ liên hệ: P516, G1, Thành Công, Ba Đinh, Hà Nội     

Email liên hệ: hr@teconvina.com 

Điện thoại liên hệ: 04.37732263 

Website: www.http://teconvina.com 

  

 


