
 

TRUNG TÂM 5S TCE/ SANY THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Trung tâm dịch vụ 5S TCE-SANY là Trung tâm dịch vụ đăng kiểm, lắp ráp, bảo trì/ bảo dưỡng 
và sửa chữa thiết bị/ máy xây dựng của Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ TCE tại Khu Công Nghiệp 
Khai Quang, TP. Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc. 

Đế đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất của Trung tâm Chúng tôi cần bổ sung nhân sự tại các 
vị trí như sau: 

1. Các vị trí tuyển dụng 

Stt Vị trí 
Số 

lượng 
Stt Vị trí 

Số 
lượng 

1 
Kỹ sư phụ trách sửa chữa động cơ, 
gầm 

03 7 Nhân viên kinh doanh 03 

2 Kỹ sư phụ trách sửa chữa thủy lực 03 8 Thợ sửa chữa động cơ 03 

3 Kỹ sư điện máy 03 9 Thợ sửa chữa gầm 03 

4 Kỹ sư ô tô 03 10 Thợ sửa chữa thủy lực 03 

5 Kỹ sư thiết kế 03 11 Thợ gò hàn, sơn 03 

6 Kỹ sư triển khai sản xuất, lắp đặt 03 12 Lao động phổ thông  03 

   13 Thợ hàn 05 

 
2. Quyền lợi được hưởng: 

- Mức lương: dao động từ 8tr – 10tr (Đối với sinh viên mới ra trường hoặc 

đang thực tập, tùy vị trí) ; 
- Bố trí chỗ ở tại Trung tâm cho nhân sự ở xa; 
- Thưởng lương tháng 13 hàng năm theo kết quả hoạt động kinh doanh; 
- 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, ..; 
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện, cởi mở phù hợp làm việc ổn 

định, lâu dài. 
 

3. Thông tin liên hệ 
- Ms. Diệp – Phụ trách tuyển dụng TCE/SANY 
- Điện thoại: 0978 007 615/ 0866 173 113 
- Email: tuyendung@tce.net.vn 
- Địa điểm làm việc: Trung tâm Dịch vụ 5S TCE-SANY, Khu CN Khai Quang, TP. Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc.  
- Trụ sở chính: tầng 1L, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN 

Theo dõi các thông tin tuyển dụng hàng tuần của TCE tại Fanpage chính thức: TCE 
TUYỂN DỤNG (https://www.facebook.com/tcetuyendung 

 


