CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XNK TOÀN CẦU
Km 26, Khê Than, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 201 6236

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XNK TOÀN CẦU (TOMEXCO) là đơn vị đầu tiên sản xuất quạt công
nghiệp cỡ lớn HVLS theo tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết tập thể cán bộ
công nhân viên công ty TOMEXO đã và đang không ngừng nỗ lực cải tiến kỹ thuật để đem đến cho
khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao nhất. Với tâm thế tập trung vào việc sáng tạo, mở
rộng năng lực và bồi dưỡng nhân tài, TOMEXO luôn mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy thương hiệu
ngành công nghiệp Việt Nam hướng ra tầm khu vực và thế giới. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh
doanh, Công ty cần tuyển một số vị trí sau:
1. VỊ TRÍ KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ:
- Tốt nghiệp Đại học khoa cơ khí
- Thành thạo phần mềm: soliworks 3D, autocad 2D
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
2. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành kỹ thuật hoặc kinh doanh
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
3. VỊ TRÍ THỢ ĐIỆN:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành điện
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
4. VỊ TRÍ THỢ TIỆN:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành tiện
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập: 8.000.000đ-15.000.000đ/tháng hoặc theo thỏa thuận với vị trí kỹ sư cơ khí
- Được các chế độ ngày nghỉ, ngày lễ, đóng BHXH theo quy định của Pháp luật.
- Được đào tạo về chuyên môn về lĩnh vực công ty đang hoạt động
- Được làm việc trong môi trường đoàn kết, hòa đồng, vui vẻ.
Địa điểm làm việc: Km 26 Khê Than, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: Ms Lam: 0978178748
Các bạn quan tâm gửi CV về email Tomexco.tuyendung@gmail.com.
CẢM ƠN BẠN ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN TIN TUYỂN DỤNG CỦA TOMEXCO !

