EAMGROUP SOLUTIONS DEVELOPMENT COMPANY
562B Bui Dinh Tuy, W.12, Binh Thanh District, HCMC: Office
(028) 6650 3348 - 097 8731 554 : Phone
hotro@eamgroup.vn: Email
eamgroup.vn :Website

Solution for automatic and green system

JOB DESCRIPTION
Date: 10/09/2020
Staff Name: Vu Thi Tuong Vi.
Staff Code: E7771
Chức danh
công việc:

TTS kỹ thuật viên TS

HR đăng
tuyển:

Vũ Thị Tƣờng Vi

Bộ phận:

Phòng kỹ thuật EAMGROUP

Bộ phận:

Bộ phận Nhân sự EAMGROUP

Website:

https://dandung.eamgroup.vn/dich_vu_ts
THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHONE OR EMAIL:
Phone: 0938637861
Email: vuttvi.03@gmail.com
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
Văn phòng công ty EAMGROUP, số 160/12/8 Bùi Đình Túy, Phƣờng 12, Quận Bình Thạnh,
TP.HCM
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
•
•

•
•
•

EAMGROUP

THực tập sinh kĩ thuật viên, trực tiếp sửa chữa các hệ thống kĩ thuật cho khách sạn, nhà
hàng tiêu chuẩn từ 2 sao trở lên.
Các hạng mục công việc cần sửa chữa và khắc phục: Hệ thống máy lạnh VRV, VRF, hệ
thống thông gió, hệ thống camera, PCCC, hệ thống đƣờng ống nƣớc, xây dựng cơ bản, hệ
thống Network, Máy phát công suất lớn. (Công việc sẽ đƣợc đào tạo bởi chuyên gia trong
ngành và đƣợc cung cấp kho kiến thức kĩ thuật của EAMGROUP trên EAM7, không cần kinh
nghiệm).
Luôn tƣ duy và cải thiện phƣơng pháp sửa chữa hiệu quả và cắt giảm tốt nguồn thời gian
Tiếp cận, sử dụng ứng dụng quản lý kĩ thuật trực tuyến EAM7. Sẽ đƣợc EAMGROUP hƣớng
dẫn cụ thể, rất dễ sử dụng nên các bạn yên tâm.
Thƣờng xuyên di chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ giải quyết các sự cố từ
khách hàng. Không phải đi công trình bụi bẩn và ồn ào, đặc biệt là môi trƣờng làm việc sạch
sẽ, chuyên nghiệp, dễ dàng phát triển trình độ kĩ thuật tổng hợp và kĩ năng giao tiếp.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG







Thu nhập:
o Thực tập sinh. LƢƠNG CỨNG + THƢỞNG (theo từng work)
o Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Môi trƣờng làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp (9x), mọi ngƣời thân thiện
Công việc lý tƣởng không đòi hỏi kinh nghiệm, đƣợc đào tạo công việc
Đƣợc NÓI NHIỀU, HỎI NHIỀU, HỌC NHIỀU, trao đổi những kiến thức, kỹ năng cứng mềm
trong công việc.
Đƣợc làm việc linh động theo lịch học
Thời gian thực tập: >3 tháng
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
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EAMGROUP

Chuyên ngành: Điện – điện tử, điện – cơ khí, điện tử viễn thông, điện lạnh, tự động hóa, điện
công nghiệp, công nghệ thông tin.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (8h-12h, 13h-17h)
Có thoại smartphone
Có phương tiện di chuyển
Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Năng động, thích ứng nhanh với công việc
Phải có tâm với kế hoạch đã đặt ra, chịu đƣợc áp lực công việc cao, không ngại khó, ngại
khổ
Có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần đồng đội
Có khả năng phân tích vấn đề, phân tích sự cố trƣớc khi bắt tay vào công việc
Tuân thủ nội duy làm việc chuyên nghiệp của EAMGROUP

