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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

 

A. GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG: 

Thang máy Ecofuji là một trong những đơn vị cung cấp các sản phẩm thang máy, thang cuốn 

hàng đầu Việt Nam với thế mạnh là các dòng thang nhập khẩu cao cấp, thang biệt thự. Với 

kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, chúng tôi đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các 

công trình lớn như chung cư, khu công nghiệp, các dự án nhà nước, bộ quốc phòng, các khu 

biệt thự cao cấp vv…. 

B. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: 

a. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên 

b. Số lượng: 10 người 

c. Mô tả công việc: Vận hành điện, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thang máy, thang cuốn.  

d. Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp các trường nghề, Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học các ngành kỹ thuật. 

- Có sức khỏe tốt, không sợ độ cao. 

- Có thể đi công tác. 

- Trách nhiệm, trung thực. 

- Có kinh nghiệm hoặc biết tiếng Anh sẽ được ưu tiên. 

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. 

e. Quyền lợi: 

Gia nhập Công ty Thang máy Ecofuji Việt Nam, nhân viên sẽ cảm nhận được môi trường 

làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng với nhiều cơ hội thăng tiến. 

👉  Mức lương hấp dẫn từ 7 đến 15 triệu (thương lượng khi phỏng vấn) 

👉  Phụ cấp trách nhiệm bảo trì, sửa chữa. 

👉  Phục cấp trách nhiệm vận hành, lắp đặt. 

👉  Phụ cấp công tác tỉnh. 

👉  Chính sách phúc lợi công bằng và rõ ràng, bao gồm các phúc lợi sau: 

1. Trợ cấp xăng dầu 

2. Trợ cấp tiền ăn trưa 

3. Trợ cấp chi phí điện thoại (áp dụng từng vị trí) 

4. Cung cấp laptop (áp dụng từng vị trí) 
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5. Phép năm 12 ngày/năm, mỗi 2 năm cộng thêm 1 ngày phép tối đa 19 ngày phép/năm 

6. Nghỉ lễ: theo quy định nhà nước. 

7. Thời gian làm việc: 8h00 giờ đến 17h00 giờ ( Nghỉ chiều T7 và CN) 

8. Đi du lịch hằng năm ở các khu du lịch nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài (căn cứ 

theo tinh hình kinh Doanh của công ty) 

9. Tiền thưởng: 

- Cố định lương tháng 13 áp dụng cho toàn bộ nhân viên 

- Thưởng đạt chỉ tiêu: từ 1 tháng lương đến 3 tháng cho nhân viên đạt chỉ tiêu 

10. Các khoản phụ cấp hấp dẫn khác: 

- Thưởng Tết dương lịch 

- Thưởng ngày 8/3 (áp dụng cho nhân viên nữ) 

- Thưởng ngày sinh nhật của nhân viên 

- Quà 1/6 cho các bé 

- Và các phúc lợi khác theo chính sách công ty. 

👉  Hồ sơ: Ứng viên có nhu cầu việc làm và thay đổi tương lai của mình vui lòng gửi 

hồ sơ theo địa chỉ email sau: 

- Mr Cường: cuongnv@ecofuji.vn 

- Mrs Huyền: huyennt@ecofuji.vn  

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC CHÀO ĐÓN CÁC BẠN ĐẾN VỚI 

THANG MÁY ECOFUJI VIỆT NAM ! 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

THANG MÁY ECOFUJI VIỆT NAM 
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