THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ TCE thành lập từ năm 2010 hoạt động trong lĩnh vực
thương mại máy móc, thiết bị phục vụ cho các công trình thi công nền móng, xây dựng dân dụng và
công nghiệp, giao thông, cầu đường, các dự án thủy điện & nhiệt điện, năng lượng tái tạo, cảng biển,
cảng sông và cảng hàng không trên toàn quốc.
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và phát triển dịch vụ chúng tôi đang cần bổ sung một số vị trí tại Văn
phòng Hà Nội như sau:

Stt

1

Vị trí

Kỹ sư dịch
vụ

SL

20

Khu vực

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Yêu cầu công việc
 Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên
ngành cơ khí ô tô, động cơ đốt trong, cơ khí động lực,
Hệ thống thủy lực, điện động lực, chế tạo máy, máy
công trình, thiết bị cơ giới…
 Trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu, biết tiếng anh/
tiếng trung là 1 lợi thế;
 Trình độ tin học : Thành thạo tin học văn phòng và các
phần mềm phục vụ công việc.
 Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật, am hiểu các loai máy
móc trong ngành xây dựng là một lợi thế.
 Kỹ năng, kiến thức : Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.

 Chấp nhận chưa có kinh nghiệm về công ty đào
tạo.
2

Nhân viên
kinh
doanh

15

 Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực
thiết bị thi công, máy công trình, xe oto, ..;
 Chấp nhận chưa có kinh nghiệm về công ty đào tạo.

Quyền lợi:
- Mức lương: 8tr – 10tr (Đối với sinh viên mới ra trường hoặc đang thực

tập, tùy vị trí) ;
-

Thưởng năm theo kết quả hoạt động kinh doanh ( 2 đến 4 tháng lương);
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật;
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi: sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân, các
ngày lễ tết, hiếu, hỉ, ..;
Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ và bên ngoài, với các chuyên gia Trung Quốc
để nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp cá nhân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện, cởi mở;

Thông tin liên hệ:
- Ms. Diệp – Phòng Nhân sự
- Điện thoại: 0978 007 615/ 0866 173 113
- Email: tuyendung@tce.net.vn
- Trụ sở chính: tầng 1L, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN
Các công ty trong hệ thống:
-

SANY GLOBAl: https://www.sanyglobal.com/

-

Công ty CP Xây dựng Nền Móng Long Giang: https://longgiangfc.vn/
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ TCE: https://tce.net.vn/
Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu: https://toancaugcs.vn/

