PCB Design Engineer
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:

Ngành:

Tuyển Dụng Tại: Bình Dương

Hình thức:

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Thỏa thuận
Nhân viên
22 - 35Tuổi

Điện / Điện tử / Điện lạnh; Cơ khí / Ô tô / Tự
động hóa
Nhân viên chính thức, Làm theo ca
Toàn thời gian
Cao đẳng

Thông tin công ty
SV Probe is a global leader in the design, development and manufacture of custom, engineered-to-order testing products
for the semiconductor industry . SV Probe has operations in the USA, Singapore , Taiwan , China , Japan , Thailand ,
Malaysia , Europeans and Vietnam . Tập đòan SV Probe là một trong ba công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực thiết
kế và sản xuất Probe Card dùng trong nghành công nghiệp điện tử bán dẫn . Tập đoàn chúng tôi đã thiết lập nhà máy
và văn phòng đại diện tại các quốc gia như Mỹ, Philipine, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, các nuớc
Châu Âu và Việt Nam . Nhà máy chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ số 37A, đường 6, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình
Dương . Do nhu cầu mở rộng sản xuất , công ty chúng tôi cần tuyển vị trí sau :

Mô Tả Công Việc
*** Design PCB , more discussed in the interview

Kỹ năng yêu cầu
* Requirement :
- Male or Female , aged under 30 . University or College graduated , majored in Electronics
- Good at office computer and English skills . Priority to candidates who can use PAD and CAM
- Good knowledge of electronics circuits
- Work in 3 shifts . Priority to candidates with related PCB design experience
* Other information
- CV is required to be written in English ( obligatory requirement )
- Negotiated salary based on skills and experience
- Company car routing from Xo Viet Nghe Tinh street ( Binh Thanh District ) to VSIP1 ( for all shifts )
- Interested candidates please send CVs by clicking "Apply" button or via Email pdthien@svprobe.com

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc

Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

