CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THIÊN PHONG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 
Vị trí tuyển dụng:
Chức vụ:
Ngành nghề:
Mức lương:

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ – KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN
Nhân viên
Số lượng: 03
Nhân viên chẩn đoán, sửa chữa điện ô tô, các sản phẩm công nghệ cao ứng dụng trong lĩnh vực ô tô.
Thươ ng lượng

Mô tả công việc:

- Chẩn đoán, kiểm tra, phân tích, sửa chữa, hiệu chỉnh và cài đặt các hệ thống điều khiể n điện tử trên xe ô tô, xe máy
- Tiếp cận và sử dụng các sản phẩm công nghệ cao ứng dụng trong lĩnh vực ô tô.
- Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm tự động hóa ứng dụng trong ô tô, vận tải
- Làm việc giờ hành chính (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h15); Nghỉ Chủ nhật

Số năm kinh nghiệm:

1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt , sửa chữa sản phẩm công nghệ ứng dụng trên ô tô

Yêu cầu bằng cấp:

Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí động lực, ô tô

Yêu cầu độ tuổi:

23 - 29 tuổi

Yêu cầu chuyên môn:

- Kiến thức về điều khiển tự động trên ô tô
- Khả năng đọc hiểu sơ đồ mạch điện, có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
- Kinh nghiệm về điện ô tô, tháo lắp, lắp đặt , sửa chữa phụ tùng, đồ chơi xe hơi.

Yêu cầu hồ sơ ứng viên:

- CV, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ, CMND, sổ hộ khẩu, giấy khám sức khỏe (trong vòng 3 tháng trở
lại), 3 ảnh 3x4 (trong vòng 3 tháng trở lại)
Ưu tiên: Ứng viên nộp hồ sơ sớm.
15/06/2017
Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: Giờ hành chính (8h00-12h00 và 13h00-16h00) từ thứ 2 đến thứ 7.
Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại quầy tiếp
tân: Công ty TNHH Điện tử Thiên Phong

Hạn nộp hồ sơ:
Hình thức nộp hồ sơ:

Địa chỉ: 338 Cao Thắng P.12, Q.10, Tp. HCM
hoặc qua email: phuongnguyen@tpauto.vn

Lưu ý: Công ty chỉ nhận hồ sơ photo, không nhận hồ sơ gốc tại vòng sơ loại. Công ty sẽ chỉ thông báo cho những hồ sơ đạt
yêu cầu, không hoàn trả hồ sơ.
THÔNG TIN LIÊN
HỆ Người liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Email liên hệ:
Điện thoại liên hệ:

Ms.Thu Phương
338 Cao Thắng P.12, Q.10,
HCM phuongnguyen@tpauto.vn
08. 66722637
Hotline: 0888 239 338

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Tên công ty:

Công ty TNHH Điện tử Thiên Phong

Sơ lược về công ty:

Công ty TNHH Điện tử Thiên Phong (Thien Phong Electronics Company Limited) được thành lập năm 2009, sau gần 5
năm hoạt động với phương chẩm đi cùng với sự phát triển của người thợ sửa chữa ô tô Việt Nam, Thiên Phong luôn đi đầu
trong việc phát triển, chuyển giao công nghệ, và đã vinh dự trở thành nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam về các thiết bị
chẩn đoán lỗi ô tô, phụ tùng, phụ kiện đồ chơi ô tô công nghệ cao dành cho ô tô, xe máy như:
- Phân phối độc quyền thiết bị chẩn đoán lỗi thương hiệu INNOVA – MỸ;
Cung cấp các dòng máy chẩn đoán chuyên dùng; www.thietbichandoan.vn

- Được ủy quyền phân phối chính thức trang thiết bị chẩn đoán ô tô thương hiệu AUTEL; www.autel.vn
- Được ủy quyền phân phối chính thức trang thiết bị chẩn đoán ô tô thương hiệu FCAR; www.fcar.vn
- Cung cấp các dòng máy lập trình chìa khóa, remote ô tô, cửa tự động;
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ chẩn đoán, lập trình, sửa chữa ô tô, xe máy ;
- Phân phối độc quyền dòng bóng đèn siêu sáng, còi, thương hiệu FLOSSER – ĐỨC; www.flosser.vn
- Phân phối độc quyền cảm biến áp suất lốp xe thương hiệu ORANGE – ĐÀI LOAN; www.tpms.vn
- Phân phối sản phẩm chăm sóc, bảo dưỡng động cơ, nội - ngoại thất thương hiệu 3M – MỸ;
- Phân phối sản phẩm phụ gia động cơ dầu thương hiệu BULLSONE – HÀN QUỐC;
- Phân phối sỉ - lẻ đa dạng các loại sản phẩm đồ chơi, phụ tùng, phụ kiện ô tô, xe máy;

