THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ
MỸ ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:

***Kỹ sư cơ khí
 Số lượng: 02
 Công việc:

- Thiết kế chi tiết máy;
- Bảo trì, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất;
- Cải tiến dây chuyền sản xuất;
- Thực hiện theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
 Yêu cầu: Nam, trình độ Đại học, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy/ công
nghệ tự động; biết đọc bản vẽ, biết dùng Autocad; Tiếng Anh căn bản, đọc
hiểu tài liệu, giao tiếp căn bản.
 Làm việc giờ hành chính
 Mức lương: cạnh tranh

***Kỹ sư điện


Số lượng: 02

 Công việc:

- Phối hợp các đơn vị : Phòng kỹ thuật – Tổ Bảo trì – Dây chuyền SX :
Lên kế hoạch bảo trì thiết bị máy móc theo đúng quy trình.

- Xử lý các lỗi, sự cố, Các vận đề phát sinh trong quá trình vận hành, đảm
bảo thiết bị hoạt động ổn định, Dây chuyền sản xuất liên tục, từ đó
nghiên cứa cải tiến nâng cấp thiết bị, quy trình phù hợp.

- Kiểm tra theo dõi tình trạng thiết bị đảm bảo độ tinh cậy – chính xác,
đúng tinh thần ISO của nhà máy.

- Theo dõi lý lịch máy móc thiết bị lên kế hoạch & đề xuất dự phòng vật
tư cần thiết đảm bảo các dây chuyền hoạt động ổn định, tiết giảm chi phí
thấp nhất cho nhà máy.

- Nghiên cứa đề xuất các ý tưởng cải tiến nâng cao tính ổn định các thiết
bị, an toàn vận hành, tăng chất lượng, sản lượng.

- Báo cáo định kỳ : hiện trạng, giải pháp, đề xuất, kiến nghị cho cấp quản
lý các nội dung hạng mục trên
 Yêu cầu: Nam, trình độ Đại học, Có kiến thức vững về hệ thống cung cấp
điện – Tự động hóa, ưu tiên biết các ứng viên biết về lập trình PLC ABB,
SIEMENS, kiến thức cơ bản về WINCC /WINCC++/ VISUAL BASIC.
Tiếng Anh căn bản, đọc hiểu tài liệu, giao tiếp căn bản.
 Làm việc giờ hành chính
 Mức lương: cạnh tranh

Thông tin liên hệ:
- Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1,
phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
- Điện thoại: 0254 3923 757
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tuyendung.tonphumy@hoasengroup.vn
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