
RECRUITMENT INFORMATION 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 

POSITION / VỊ TRÍ:   01 Mechanical Maintenance Technician 
01 Kỹ thuật viên Bảo trì cơ 

 

REQUIREMENT / YÊU CẦU 
• Male 

Nam 
• Age: From 26 to 32 year’s old 

Độ tuổi: Từ 26 đến 32 tuổi 
• Graduated from Immediate above, major in Mechanical or related fields. 

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ngành cơ khí hoặc lĩnh vực có liên quan. 
• Have experience in Mechanical Maintenance from 2 years above in heavy industry 

Có kinh nghiệm bảo trì cơ từ 02 năm trở lên trong công nghiệp nặng 
• Basic of welding and gas cutting skill, knowledge about hydraulic system 

Có kỹ năng hàn, cắt gas cơ bản, hiểu biết về hệ thống thủy lực 
• Computer skill 

Kỹ năng sử dụng máy vi tính 
 

 

JOB DESCRIPTION / MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
• Thực hiện kiểm tra máy móc theo kế hoạch 

Carry out checking machines & equipment as set plan 
• Thực hiện bảo trì máy theo kế hoạch. 

 Carry out maintaining machines & equipment as set plan 
• Thực hiện sắp xếp, bảo quản thiết bị dự phòng. 

  Carry out arranging & preserving spare parts 
• Sắp xếp, bảo quản vật tư bảo trì. 

 Arrange, preserve maintenance materials 
• Tiếp nhận thông tin yêu cầu, sửa chữa và báo cáo lên cấp trên. 

Receive repairing requirement from supervisors & comply to carry out maintaining activities, after that to make 

report to supervisors 
• Hỗ trợ sửa chữa các công & dụng cụ phục vụ sản xuất 

Support & repair tool & equipment for production 
 

COMPANY BENEFITS / CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI 
Successful candidate will be offered a Good Remuneration Package, and chances for self- development and promotion in a 

professional working environment. 
Ứng viên thành công sẽ được nhận Gói Thù Lao Tốt, và cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong một môi trường làm 

việc chuyên nghiệp. 
 

• Working hour: shift work 
Thời gian làm việc: Theo ca 

• Transportation by company bus: HCMC (Thu Duc) - Factory (Phu My II) – Vung Tau City 
Phương tiện đi lại: Có xe đưa rước từ HCM – Nhà máy – Vũng Tàu 

• Social Insurance as per Labor Law 
Bảo hiểm xã hội theo Luật định 

• Benefit Insurance 
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 

• Annual health check-up 
Kiểm tra sức khỏe định kỳ 

• Annual Company Trip 
Du lịch hàng năm 

• Annual Salary Increment 
Tăng lương định kỳ hàng năm 

• Annual Bonus 
Lương tháng 13 & thưởng theo kết quả hoạt động 

 

SALARY OFFER / MỨC LƯƠNG 
• From 10,000,000 VND gross, will be negotiable depend on experience & ability of candidates. 

Từ 10.000.000 VND/tháng, sẽ thương lượng tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng của ứng viên. 
Liên hệ Hr. Độ 0902467485 do.nguyen@vsis.vn 


