
 
 
Vị trí tuyển dụng:  Kỹ sư lắp ráp - hoàn thiện 
 
Thông tin về Công ty: 
 
HR2B Kết Nối Tài Năng và Cơ Hội. 
Công ty nhân sự HR2B kết hợp dịch vụ chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế với kiến thức thị 
trường Việt Nam mang đến lợi ích song phương giữa doanh nghiệp và ứng viên tài năng. 

 
Mô tả công việc của Kỹ sư lắp ráp - hoàn thiện: 
 
- Cài đặt, kiểm tra, hoàn thiện và đưa vào vận hành các thiết bị máy móc. 
- Thực hiện kiểm soát và giám sát các thiết bị/hệ thống, để không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến                     
an toàn lao động và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các mục tiêu về hiệu suất của thiết bị.                     
Giám sát thiết bị và các chỉ số để giảm thiểu sự biến động của thiết bị và quy trình. 
- Xác định quy trình bảo trì, đào tạo kỹ thuật viên sản xuất và hợp tác với bộ phận sản xuất để                       
duy trì thiết bị với tiêu chuẩn cao nhất. Sử dụng các phương pháp bảo trì để thực hiện và cải                     
thiện bảo trì phòng ngừa cho thiết bị. Cung cấp xử lý sự cố cơ bản và nâng cao cho các thiết bị                       
sản xuất bao gồm bảo trì khắc phục và phòng ngừa. 
- Phối hợp, thực hiện và phát triển thiết bị và cải tiến quy trình liên quan đến an toàn, chất                     
lượng và hiệu quả. Sử dụng các quy tắc, nguyên tắc và phương pháp tinh gọn để xác định các                    
cơ hội cải tiến và phát triển các giải pháp. Giải quyết các vấn đề về quy trình bằng cách áp                     
dụng các phương pháp giải quyết vấn đề có cấu trúc (Giải quyết vấn đề dựa trên mô hình, Lean                    
và Thống kê). 
 
 
Trình độ và kinh nghiệm:  
 
- Ứng viên có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về Điện, Cơ khí, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông,                     
cơ điện tự động hoặc các chuyên ngành liên quan khác. 
- Khả năng làm việc theo ca 12 tiếng (làm việc 4 ngày/tuần, ca ngày và đêm sẽ thay đổi luân                     
phiên) 
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (vì phải làm việc trực tiếp với người nước ngoài)  



- Không yêu cầu kinh nghiệm. Ứng viên trúng tuyển được đào tạo bởi các chuyên gia về điện 
tử/công nghệ hàng đầu thế giới. 
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề 
- Có khả năng đi công tác.  
 
 
Chế độ và quyền lợi: 
 
- Làm việc tại khu công nghệ cao quận 9 với công ty Đa Quốc Gia. 
- Cơ hội học hỏi và giao tiếp tiếng Anh với các chuyên gia của nước ngoài. 
- Mức lương: lên đến 14.300.000 VND/tháng 
- Tham gia Bảo hiểm xã hội với mức lương thật 
- Hợp đồng 1 năm.  
 
Ứng tuyển: 
 
- Mọi thắc mắc xin liên hệ sdt 0901321137 (Ms. Thanh) 
- CV (tiếng Anh) gửi về 147@hr2b.com  
 
 


