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THƯ TUYỂN DỤNG 

Cần tuyển: 05 KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ TÒA NHÀ 

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Nắm bắt nguyên lý hoạt động của các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà.; 

- Vận hành các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà theo các tiêu chuẩn đề ra (an toàn, hiệu qua tiết 

kiệt năng lượng...); 

- Thực hiện việc bảo trì theo lịch với tiêu chuẩn cao nhất đề ra; 

- Thực hiện việc hỗ trợ khách hàng phối hợp với các bộ phận hành chính; 

- Thực hiện vai trò cầu nối giữa nhà thầu với khách hàng, BQL khi có yêu cầu; 

 

 YÊU CẦU CÔNG VIỆC 
Yêu cầu giới tính Nam, độ tuổi từ 21 đến 30; 

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành điện - điện lạnh, điện dân dụng, điện công 

nghiệp, kỹ thuật điện, hệ thống điện,… 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm kỹ thuật bảo trì tòa nhà; 

- Thật thà, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc; 

- Làm việc theo ca; 

- Thời gian thử việc: 02 tháng; 

 

 

 QUYỀN LỢI 

- Mức lương: từ 5 đến 7 triệu/tháng; 

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp; 

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động và 

của Công ty (như thưởng và nghỉ phép các ngày Quốc lễ lớn, Tết dương lịch và Âm lịch, 

được đi du lịch và khám sức khỏe định kỳ hằng năm) 

 

 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

- Các ứng viên có thể nộp sơ ứng tuyển trực tiếp tại địa chỉ Vp HCM hoặc nộp online đến 

địa chỉ mail: tuandh.pmc@vnpt.vn  (Với tiêu đề hồ sơ ứng tuyển “CV Họ&tên_Ứng 

tuyển vị trí KTV); 

-  liên hệ: 01299. 058. 540 hoặc 08.3824.6333/ ext 102 (Mr.Tuấn); 

- Thông báo tuyển dụng này sẽ không có giới hạn thời gian; 

 Địa điểm làm việc: Các dự án tòa nhà văn phòng, ngân hàng, cao ốc, chung cư thuộc 

quản lý của công ty tại các quận 1,2,3,5, Tân Phú, Bình Thạnh; 
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