
  

 

                                                

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI MIKYO 

Địa chỉ: Lô D6, Đường 3, KCN Bình Chiểu, Q Thủ Đức, TP HCM 

 

TUYỂN GẤP 
               KỸ SƯ BÁN HÀNG – NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 

 

Mức lương: 7- 12  triệu + các khoản trợ cấp 

Yêu cầu bằng cấp: Trung Cấp 

-  Chuyên ngành kỹ thuật: cơ khí, cơ điện tử, điện tự động hóa, điện điều khiển. 

Số lượng cần tuyển: 03 

Địa điểm làm việc: Lô D6, Đường 3, KCN Bình Chiểu, Q Thủ Đức, TP HCM. 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 

Thời gian thử việc: 2 tháng 

Yêu cầu độ tuổi: Dưới 40 tuổi. 

Giới tính: Nam 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1. Kiểm tra máy mới, giao máy và chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì máy 

cho khách hàng:   

- Máy đóng đai thùng carton 

- Máy dán băng dính thùng carton 

- Máy quấn màng pallet 

- Máy co màng 

- Dây truyền đóng gói tự động; 

※ Các Kiến thức về máy móc sẽ được công ty đào tạo. 



2. Quản lý máy móc và các linh phụ kiện trong kho. 

3. Thực hiện kiểm tra tình trạng của những máy mới. 

4. Chịu trách nhiệm liên lạc, giao sản phẩm tới tay khách hàng. 

5. Hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì máy. 

6. Nghiên cứu thêm về dây truyền tự động để tăng thêm kiến thức của bản thân nhằm 

phục vụ chiến lược lâu dài của công ty. 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển tương lai tại công ty 

- Chế độ lương và thưởng hấp dẫn theo khả năng, năng lực (7-12 triệu) 

- Trợ cấp thâm niên với người cống hiến được 1 năm trở lên. 

- Trợ cấp điện thoại 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp 

xúc với các đối tác nước ngoài. 

- Có nguyện vọng làm việc lâu dài sẽ được thưởng và mua cổ phần ưu đãi. 

- Bảo hiểm và các khoản trợ cấp, phụ cấp đầy đủ. 

YÊU CẦU BẰNG CẤP, KỸ NĂNG 

- Tốt nghiệp:  Trung Cấp trở lên chuyên ngành: cơ khí chế tạo, cơ điện tử, điện, điện 

tự động hóa, Hoặc các trường dạy nghề của các chuyên ngành trên. 

- Trung thực, siêng năng, kiên nhẫn, nhiệt tình, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách 

nhiệm. 

- Đam mê kỹ thuật, ứng sử khá, khát khao làm giàu chính đáng. 

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ QUA EMAIL HOẶC NỘP TRỰC TIẾP 

NGƯỜI LIÊN HỆ: Mr Cương 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Khu công nghiệp Lai Xá,Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 

EMAIL LIÊN HỆ: sales@mikyo.vn 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0918.808.795 

 

 

 

Ghi chú: nộp hồ sơ cho Mr Cương, cty sẽ liên hệ và phỏng vấn tại xưởng ở
KCN Bình Chiểu, Thủ Đức, HCM


