Nhân Viên Cơ Điện Lạnh
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Kiên Giang, Hồ Chí Minh

Ngành:
Hình thức:

Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Trung cấp

Thỏa thuận
Nhân viên
22 - 30Tuổi

Thông tin công ty
Công ty CP Thực Phẩm Trung Sơn là công ty chuyên sản xuất chế biến và xuất khẩu thủy sản, nay do nhu cầu mở rộng
hoạt động chúng tôi cần tuyển ứng viên cho các vị trí sau:

Mô Tả Công Việc
** Chức năng nhiệm vụ chính :
- Vận hành tất cả các máy móc thiết bị có trong nhà máy.
- Sửa chữa các máy móc thiết bị, cơ khí.
- Biết vận hành lò hơi.
** Mọi thông tin chi tiết về công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Kỹ năng yêu cầu
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
- Chuyên ngành Cơ điện lạnh.
- Kinh nghiệm : Ưu tiên có kinh nghiệm
- Mức lương : Thỏa thuận.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc
- Vi tính văn phòng, biết sử dụng Autocad.
** Yêu cầu khác :
Sau thời gian đào tạo tại nhà máy Tân Tạo sẽ chuyển về nhà máy Kiên Giang làm việc
- Chấp nhận sự điều động của Trưởng, Phó phòng khi phân công nhiệm vụ.
- Chịu áp lực công việc, chấp nhận tăng ca khi có nhu cầu công việc (kể cả ngày lễ, chủ nhật).
- Chấp nhận lệnh điều động đi công tác Hưng Yên hoặc Kiên Giang.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm
Cơ hội huấn
luyện

2 năm

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.

