
 
 
Miêu tả công việc 

● Chuyên gia thiết bị (ES) cung cấp xử lý sự cố sự cố thiết bị trong một mô-đun và                   

thực hiện các nhiệm vụ khác nhau để cải thiện hiệu suất mô-đun cho các chỉ số                 

được xác định. 

● Để trở thành chuyên gia vận hành Cấp 1 và cung cấp hỗ trợ liên quan đến 5S /                   

Chất lượng / Kiểm soát / Vật liệu cho hoạt động L1. 

● Khắc phục sự cố tất cả các sự cố thiết bị xảy ra trong ca. Thực hiện theo quy trình                    

leo thang để mang công cụ UTP. 

●  Thực hiện theo các tiêu chuẩn của quy trình để theo dõi công cụ 

● Cung cấp thiết bị ban đầu để An toàn, Chất lượng / tránh Mất năng suất, Kiểm                 

soát liên quan đến thiết bị. 

● Đề xuất / Thực hiện cải tiến ý tưởng ở một số khía cạnh: An toàn, Chất lượng, Chi                   

phí, Thiết bị. 

● Hỗ trợ nhóm kỹ sư và đội bảo trì để đảm bảo cho các hoạt động: công cụ, nâng cấp                    

máy, xử lý sự cố, bảo trì. 

Yêu cầu: 

● Đảm bảo sức khỏe làm 4 ca luân phiên (12 giờ / ngày, 4 ngày / tuần) 
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● Cao đẳng hoặc Đại Học chuyên ngành Cơ khí, Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa,                 

Điện công nghiệp hoặc Điện. 

● Máy tính cấp A 

●  Không cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Nơi làm việc : Khu Công Nghệ Cao - Quận 9, TP HCM 

Lương từ 8 triệu/tháng (lương gộp) 

Ứng tuyển 

● Email: thanh.nguyen@hr2b.com 

● Điện thoại: 0901 321 137 
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