
                                                                                                                                        

 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Kỹ thuật viên Lắp đặt, Bảo trì thang máy, thang cuốn (SL: 75 người) 

 

 

Công Ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam được đầu tư 100% vốn của Tập đoàn Mitsubishi, 
chuyên cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy, thang cuốn Mitsubishi đáp ứng mọi nhu cầu của khách 
hàng. Thang máy Mitsubishi là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách sạn 5 sao, cao ốc văn phòng, khu 
phức hợp sang trọng và cơ sở hạ tầng giao thông công cộng.  
 

Với 3 văn phòng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi chuyên môn, 
nhiệt tình, VMEC tự hào mang đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, luôn 
tạo điều kiện để tất cả nhân viên có cơ hội thể hiện năng lực ở nhiều vai trò khác nhau và từ đó thăng 
tiến lên những cấp bậc cao hơn.  
 

Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm 75 Kỹ thuật viên làm việc tại HCM như sau: 
 
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 
 

 Thực hiện lắp đặt, bảo trì thang máy/ thang cuốn tại công trường, đảm bảo tuân theo các quy 
định về an toàn, quy chuẩn và chất lượng lắp đặt, bảo trì của công ty. 

 Các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý. 
 

 
 

YÊU CẦU 
 

 

 Giới tính: Nam từ 22 – 28 tuổi 
 Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp nghề các chuyên ngành kỹ thuật, ưu tiên chuyên ngành 

Cơ điện tử, Điện Công nghiệp, Tự động hóa. 
 Sức khỏe tốt, không sợ độ cao, sẵn sàng đi công tác xa. 
 

PHÚC LỢI 
 

 Lương, phục cấp công tác xa, phụ cấp ngoài giờ hấp dẫn. 
 Thưởng cuối năm, nghỉ lễ và nghỉ phép năm theo quy định. 
 Đào tạo nâng cao tay nghề với công nghệ hàng đầu từ Nhật Bản 
 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. 
 Xét tăng lương, thăng chức mỗi năm 2 đợt. 
 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe toàn diện.  
 Hoạt động hằng năm: du lịch, tiệc cuối năm, quốc tế phụ nữ, quốc tế thiếu nhi, ngày hội thể thao… 
 Giờ làm việc: thứ 2 – thứ 6 từ 08:00 – 17:30  
 

ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN 
 

  Văn phòng công ty: 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM (đối diện sân bay Tân 
Sơn Nhất) 

 
 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
 

 Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến email: recruitment@vmec.vn, ưu tiên các hồ sơ gửi sớm. 
 Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban Nhân sự , ĐT: (08)3547 1374– ext. 2107/ 0901 848 767 

(Thắm) 
 

Ứng viên đã hoàn thành chương trình học, có bảng điểm hoặc bằng tốt nghiệp tạm thời, đang 
chờ nhận bằng chính thức có thể ứng tuyển. 

MITSUBISHI ELEVATOR VIETNAM CO., LTD. 
2nd Floor, South Building, 60 Truong Son Street,  
Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam 
Tel: (84-8) 3547 1374 - Fax: (84-8) 3547 1373 

Website: www.vmec.vn 

REPRESENTATIVE OFFICE IN HANOI  CITY 
319 Tower, 63 Le Van Luong Street, Trung Hoa Ward,  
Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam 

Tel: (84-4) 3665 8236/37 - Fax: (84-4) 3665 8235 

REPRESENTATIVE OFFICE IN DANANG CITY 
Thanh Loi Building, 249 Nguyen Van Linh Street, 
Vinh Trung Ward, Thanh Khe District, Danang City, Vietnam 
Tel: (84-511) 365 6835 - Fax: (84-511 3656 839 

mailto:recruitment@vmec.vn

