THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ được thành lập với sứ mệnh mang đến cho khách
hàng các sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chí chất lượng hoàn hảo. Với 4 năm hình thành và phát
triển, AZ tự hào sở hữu một hệ thống lắp đặt điện, camera hàng đầu Việt Nam.
Do nhu cầu mở rộng Công ty, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có
tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Nhân viên kỹ thuật điện.
Số lượng: 5 người
Mô tả công việc:
- Thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng, camera.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành điện.
- Yêu thích và am hiểu công việc về điện.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, tập thể.
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi.
- Đam mê công việc, trách nhiệm cao.
Quyền lợi:
- Công việc ổn định trong môi trường năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp.
- Thực hiện công việc thi công lắp đặt sửa chữa bảo trì trong nội thành hỗ trợ tiền xăng
1.000đ/km.
- Công tác tỉnh phụ cấp 100.000đ/ngày.
- Hưởng các đãi ngộ khác theo Chính sách chung của công ty : Nghỉ mát, nghỉ lễ,….
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao
động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Thời gian làm việc: 0800 - 17h00
Lương: từ 5.000.000 đến 7.000.000 VND

Hồ sơ:
- Sơ yếu lí lịch
- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ.
Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email tuyendungaz1@gmail.com hoặc nộp
trực tiếp tại công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ.
Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018
Địa chỉ : 48A Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

