
 

 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (NAM 18T>= 40T)  
CÔNG TY TNHH PHÚ THUẬN THÀNH là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực nâng hạ như: Cầu trục dầm đơn, dầm đôi, Cầu trục 
xoay, Cổng trục, Bán cổng trục, Monorail, Thang máy tải hàng, Kết cấu thép, Nhà thép tiền chế, Khung kèo thép, Nhà xưởng, Thiết bị 
nâng chân không, Thiết bị cầu cảng … ; cung cấp các thiết bị Palang, Motor, Tời điện, Băng tải, Xe stacker, Xe Goong, Xe forklift v.v… 

I. THỢ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - SL: 02 

I.1.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
- Thiết kế bản vẽ mạch điện, thi công đấu nối tủ điện, biết lập trình PLC là một lợi thế. 
- Thi công bảo dưỡng về đấu nối, vận hành, chạy thử tủ điện. 
- Hiểu về các loại tủ điện, vỏ tủ điện, thang tải hàng, máng cáp và các sản phẩm khác theo yêu cầu của khách hàng. 
- Chịu trách nhiệm công việc điện công nghiệp tại nhà máy. 
- Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành thiết bị. 
- Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc 
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu. 

Ưu tiên có kinh nghiệm về PCCC, bảo trì bảo dưỡng vận hành thang máy. 
I.2. YÊU CẦU 

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành cơ khí, điện công nghiệp, điện tự động hóa, điện lạnh, điện tử viễn thông… 
- Trung thực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong công việc. 
- Làm việc độc lập, nhóm tốt . 

II. THỢ CƠ KHÍ - SL: 03 
II.1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

- Biết hàn Co2, hàn mig, hàn tig, hàn que, mài, cắt, chấn, sơn…  
- Gia công rail vuông, rail P18, rail P15, đường chạy I, cột, kèo, chân, cổng, thang tải hàng… 
- Tổ hợp dầm chính, dầm biên,… 
- Lắp đặt 
- vệ sinh sạch sẽ 
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu. 

II.2. YÊU CẦU 
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên, chuyên ngành cơ khí, … 
- Trung thực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong công việc. 
- Làm việc độc lập, nhóm tốt. 

III. QUYỀN LỢI  
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phù hợp phát triển bản thân & sự nghiệp  
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định nhà nước ( BHYT;BHXH ) 
- BHTN 24/24, tăng lương hàng năm, hưởng tháng lương 13, khám sức khỏe cận lâm sàng định kỳ, thưởng lễ, lì xì tết, sinh nhật, quà 1/6, ma 
chay, cưới hỏi, du lịch hàng năm, phụ cấp, bồi dưỡng, trách nhiệm, thưởng dự án, chế độ khen thưởng đạt thành tích trong công việc,… 
- Tăng ca ngày thường lương gấp đôi, ngày lễ lương gấp 3 
- Tiền cơm 25.000đ/suất (tăng ca tính gấp đôi) 
- Tiền công trình:  
        + Nước ngoài: 10usd/công trình 
        + Ngoại tỉnh: 100.000đ/công trình 
        + Nội tỉnh: 50.000đ/công trình 
- Phụ cấp xăng xe: 1.000đ/km 
- Lương căn bản (5.000.000đ->10.000.000đ) tùy vào tay nghề 
- Lương khoán căn cứ vào khối lượng sản phẩm (thợ cơ khí) 
- Hình thức trả lương: Thanh toán chuyển khoản 2 lần vào ngày 5 và ngày 15 hàng tháng 

=> Trả lương đúng ngày, đảm bảo có việc làm quanh năm, ổn định lâu dài 
Yêu cầu hồ sơ 

 Sơ yếu lý lịch, đơn xin việc. 
 Chứng minh thư, hộ khẩu, giấy khai sinh (tất cả là bản sao). 
 Giấy khám sức khỏe. 
 Bằng cấp có liên quan 

LÀM VIỆC TẠI THỊ TRẤN HÓC MÔN - TP.HCM 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0912 29 29 77- 0899.199.688 ext 110 Ms.Diễm 

Email: diemhuynh@phuthuanthanh.vn 
Công ty TNHH Phú Thuận Thành  

27 Năm Châu, P.11, Q.Tân Bình, Tp.HCM 
www.phuthuanthanh.vn, 

 Cảm ơn mọi người đã xem tin ! 


