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TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT  
 

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vạn Sự Lợi được thành lập vào năm 2004, là nhà 

phân phối độc quyền chuyên cung cấp các loại máy móc thiết bị đa ngành của Trung Quốc 

và Đài Loan. Trong suốt 15 năm qua, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực, học hỏi và cải 

thiện quy trình quản lý chất lượng. Đào tạo chuyên sâu đội ngũ kỹ thuật lành nghề và 

hùng hậu,đồng thời nâng cao chế độ hậu mãi chăm sóc khách hàng một cách chuyên 

nghiệp nhất. 

 Công ty chúng tôi kinh doanh các loại máy móc như: 

 Máy cắt khắc phi kim loại Laser, Máy cắt kim loại Fiber Laser, Máy đánh mạc Laser, .... 

 Máy gia công trung tâm CNC, Máy tiện, Máy phay, .... 

 Máy khắc gỗ, Máy điêu khắc gỗ CNC, Máy dán cạnh, ... 

 Máy cắt dây, Máy tia lửa điện, Máy bắn lỗ, ... 

 Máy cắt/chấn/ dập/ bào rãnh kim loại tấm. 

 Máy ép nhựa, Máy thổi chai và cá thiết bị cơ bản dùng trong ngành nhựa. 

 Máy cắt rập dùng trong ngành da giày và may mặc và các loại máy khác. 

Do nhu cầu mở rộng quy mô phát triển, hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển dụng một 

lượng lớn nhân sự cho bộ phận Kỹ thuật. 

1. Mô tả công việc 

Lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị, máy móc công nghiệp CNC với các loại máy 

như: máy tiện, máy phay, máy laser, máy cắt Kim loại, máy điêu khắc, máy móc 

ngành công nghiệp gỗ, máy thổi, máy ép nhựa…. tại nhà xưởng khách hàng. 

2. Đối tượng : 

 Nam tuổi từ 22-40 

 Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nghành: cơ khí, cơ khí-chế tạo, cơ-điện-

điện tử…  

 Ưu tiên người có kinh nghiệm về lĩnh vực sửa chữa máy móc 

 Thành thạo các phần mềm như: Autocad, Corel…. 

 Chấp nhận đi công tác. 

 Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong cộng việc. 

 Chấp nhận sinh viên mới ra trường. 



3. Số lượng tuyển dụng: Không giới hạn. 

4. Quyền lợi của bạn: 

 Mức lương cạnh tranh từ 6tr -9tr (tùy theo tay nghề và kinh nghiệm làm 

việc). 

 Phụ cấp bao gồm: 

 Ăn trưa, chuyên cần, điện thoại, 3G/4G, nước uống, công tác. 

 Được thưởng: Lương tháng 13, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, sinh 

nhật. 

 Được hưởng đầy đủ các chế độ về ngày nghỉ, Lễ, Tết, cũng như BHXH-

YT-TN theo luật lao động. 

 Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề, làm việc trong môi 

trường năng động. 

 Làm việc giờ hành chính, thử việc 02 tháng. 

5. Thông tin liên hệ: 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:  3/23, QL1A, P. BÌNH HƯNG HÒA B, Q. BÌNH TÂN, 

TPHCM 

Liên hệ : PHÒNG TUYỂN DỤNG 

Điện thoại : (028) 37552222 – 37553333 – Số nội bộ: 13 (Chị Tịnh Linh)   

Di Động : Chị Tịnh Linh 090 1349 788          

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ đến: 

Email:  weịingling68@gmail.com 

 

 


