
 

Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên – HCM 
< KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM> 

-------------------------------------------------------- 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FUTECH 
( Do nhu phát triển công ty và mở rộng chi nhánh hoạt động, Công ty Cổ Phần Công 

Nghệ Futech tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật Viên làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh ) 

 

   Số lượng: 10 kỹ thuật viên ( 4 kỹ sư, 6 kỹ thuật ) 

 

   Yêu cầu:  

- Bằng cấp: Đại học/cao đẳng/trung cấp nghề ( Chuyên ngành điện, điện nhẹ, tự động 

hóa…) 

- Kinh nghiệm: chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo 

- Nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực công việc. 

- Có thể làm việc lâu dài 

- Có thể tăng ca khi cần thiết 

 

  Mô tả công việc: 

- Triển khai, lắp đặt các hệ thống điện - điện nhẹ (phân chia công việc theo kinh 

nghiệm và năng lực)  

- Tham khảo website www.futech.com.vn để có thêm thông tin 

- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn 

 

   Quyền lợi: 

- Được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ, lương, thưởng, trợ cấp theo luật của người lao 

động 

- Được đóng bảo hiểm Y tế, XH 

- Được tham gia các chương trình liên hoan, team building, nghỉ mát thường niên do 

công ty tổ chức. 

- Được hưởng lương tháng thứ 13 

- Được đãi ngộ với mức lương, thưởng cao và đúng hạn. 

 

   Hình Thức nộp Hồ sơ: 

- Hồ sơ ứng viên ghi rõ " Tên - Vị Trí ứng tuyển" gửi về email: 

thanhhuyen.le@futech.vn 

- Thông tin chi tiết liên hệ: Ms. Huyền: 0916.223.592 

 

  Địa chỉ: Văn phòng Futech - Tòa nhà Sao Nam group: Số 27/4-6 Kinh Dương Vương, 

Phường 12, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

 Email: Ms. Huyền - thanhhuyen.le@futech.vn 

      Lưu ý: gửi email để xếp lịch phỏng vấn 

 Tel: Ms. Huyền - 0916.223.592 
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