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BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 
Vị trí: Nhân viên kỹ thuật; 
SL: 01 
 
Mô tả công việc: 

 

- Vẽ các bản chi tiết phụ tùng, hàng hóa. 
- Khảo sát đo đạc vật tư trong nhà máy theo yêu cầu. 
- Tìm hiểu các sản phẩm liên quan tới nhóm hàng hóa công ty đang kinh doanh. 
- Tìm kiếm các đơn vị cung cấp, chế tạo, thi công máy móc phụ tùng; 
- Tham gia gia công, lắp đặt hàng hóa tại công ty/ khách hàng. 
- Giám sát, theo dõi các đơn hàng gia công của công ty. 
- Gửi báo cáo cho cấp trên hoặc người phụ trách và các công việc khác được giao. 
 

Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy; 
- Vẽ tốt solid work, autocard; 
- Anh văn giao tiếp là lợi thế; 
- Có xe máy; 
- Năng động, chịu khó, có tinh thần học hỏi. 
 

Chế độ: 
 

- Lương: 6 – 7 triệu/tháng tùy kinh nghiệm và năng lực. Phụ cấp xăng xe nếu đi công tác bằng 
xe máy; 

- Lương tháng 13 + thưởng cuối năm theo năng lực; 
- Thời gian làm việc: 8h – 17h, Từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 tham gia teambuilding hoặc các hoạt 

động cộng đồng cùng Công ty (nếu có); 
- 12 ngày phép/năm, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe gia tăng; 
- Du lịch hàng năm. 

 
Hồ sơ yêu cầu: 
 

1. Sơ yếu lý lịch (thể hiện chi tiết thông tin học tập, kinh nghiệm làm việc và hoạt động cộng 
đồng (nếu có) của bản thân và sơ lược gia đình);  

2. CMND 
3. Sổ hộ khẩu;. 
4. Bảng điểm; 
5. Bằng cấp khác. 

 
 

Địa chỉ gửi hồ sơ và phỏng vấn: 
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Ms. Như My,  

Email: my.htn@mhp.com.vn 

Di động/ zalo: 0938 059 889 

Công ty TNHH Kỹ Thuật MHP 

Số 479/42 Phan Văn Trị, P5, Q. Gò Vấp, HCM (đối diện siêu thị Emart). 

 

Giới thiệu Công ty: 
 
Địa chỉ trụ sở: Tầng 19, Khu A, Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TP. Hồ 
Chí Minh 
Địa chỉ làm việc: Số 479/42 Phan Văn Trị, P5, Q. Gò Vấp, HCM (đối diện siêu thị Emart). 
Website: http://mhp.com.vn 
Facebook: https://www.facebook.com/phutungcongnghiepmhp 
 

Công Ty TNHH Kỹ Thuật MHP chuyên biệt cung cấp thiết bị và phụ tùng công nghiệp: 

Hệ thống băng tải từ Movex, Intralox, Hongsbelt,.. 

Xích công nghiệp: Tsubaki, Ramsey 

Phụ tùng gia công kim loại Conic 

Bạc đạn và dây cuaroa chuyên dụng 

 

Khách hàng chúng tôi phục vụ trải dài trong nhiều lĩnh vực như công nghiêp chế biến thực phẩm, 

bao bì, đóng gói, công nghiệp nặng, gia công cơ khí...  

 
Chúng tôi mời bạn tham gia cùng chúng tôi thực hiện mục tiêu MHP (Move for Higher Performance) 
đến các khách hàng mục tiêu. 
 


