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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Giới thiệu nhà tuyển dụng: 
Công ty TNHH SX XNK CHÂU THIÊN PHÚ cung cấp sản phẩm bơm màng ARO - Ingersoll 

Rand, máy năng lượng mặt trời và các thiết bị hỗ trợ khác, với đội ngũ nhân viên là những kỹ sư 

có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và lắp đặt các hệ thống cho các ngành công 

nghiệp như: Hóa Chất, Sơn, Ceramic, Oil & Gas,... 

 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên KỸ THUẬT ĐIỆN 
Số lượng: 03 người 

 

Mô tả công việc : 

1. Học sản phẩm Công ty  

2. Tư vấn và đưa ra giải pháp về thông số sản phẩm 

3. Khảo sát và sửa chữa sản phẩm   

4. Ghi nhận và báo cáo tiến độ công việc  

5. Báo cáo kết quả làm việc với Cấp quản lý 

 

Yêu cầu: 

1. Tốt nghiệp: Trung cấp/ Cao Đẳng, Đại học nghành Cơ khí hoặc điện  

2. Không yêu cầu kinh nghiêm làm việc 

3. Cầu tiến và chịu khó trong công việc  

4. Sử dụng thành thạo tin học: Cad, Corel, … 

5. Sức khỏe tốt 

Lương:  5 triệu - 7 triệu 

 

Quyền lợi: 

 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến 

 Tham gia các lớp đào tạo về sản phẩm trong và ngoài nước 

 Thưởng các ngày Lễ, Tết (30/4; 1/5; 2/9; 1/1). 

 Thưởng lương tháng 13 

 Sinh nhật nhân viên, mừng ngày 8/3, hiếu hỷ,  ma chay, … 

 Chế độ BHXH, ngày phép năm và các chế độ khác đầy đủ đúng quy định. 

 Ngày nghỉ: Nghỉ chiều thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần 

Thời gian làm việc: thứ 2 - sang thứ 7  

Sáng từ 8h – 12h, chiều từ 13h – 17h 

Liên hệ: Ms.Phúc 0938 94 94 16 

 

Hồ sơ ứng tuyển: thư dự tuyển, hồ sơ xin việc, ảnh 3x4  
Vui lòng nộp hồ sơ ứng tuyển theo địa chỉ email: hr@gptech.vn 

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp: Tòa nhà Thủy Lợi 4, P.26, Quận Bình Thạnh, Lầu 3 – Cty TNHH SX XNK 

CHÂU THIÊN PHÚ 

  

 




