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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Giới thiệu công
ty

Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam được thành lập năm 2005, với
tiền thân là Công ty Cổ Phần Phúc Thành (thành lập năm 1999),
chuyên kinh doanh dự án, cung cấp:
− Thiết bị trường học;
− Thiết bị công nghiệp;
− Thiết bị phòng thí nghiệm;
− Thiết bị tự động hóa;
− Giải pháp – phần mềm;
− Thiết bị âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, thiết bị hội thảo,
thiết bị điện ảnh truyền hình, điện tử, điện lạnh và an ninh giám
sát cho mọi đối tượng khách hàng;
− Thiết bị Viễn thông & Công nghệ thông tin;
− Thiết bị Đo lường & Điều khiển;
− Thiết bị Điện & Điện nhẹ;
− Thiết bị chuyên dụng phục vụ cho ngành: Hàng không, Điện
lực, Dầu khí, Hóa chất… ;
- Công ty cổ phần Phúc Thành Việt Nam luôn mang đến sự tin tưởng
cho đối tác khi đảm nhiệm việc cung cấp các thiết bị đúng tiêu chuẩn,
đảm bảo chất lượng; các giải pháp, phần mềm mang tính ứng dụng
cao.
- Công ty CP Phúc Thành Việt Nam đang dần khẳng định được vị trí
và ngày càng có uy tín ở Việt Nam trong việc cung cấp toàn diện các
cơ sở hệ thống thiết bị, Giải pháp, phần mềm, xây dựng thương hiệu
đối với sản phẩm chính thức phân phối và cung cấp các dịch vụ đáp
ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Vị trí tuyển dụng Cán bộ kỹ thuật sản xuất

Mô tả công việc

- Làm quen, nắm bắt công nghệ sản xuất
- Chuẩn bị nội dung kỹ thuật công nghệ hóa trong các gói thầu, hợp
đồng
- Theo dõi việc triển khai thiết kế công nghệ
- Theo dõi quá trình lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất
- Tham dự các khóa đào tạo vận hành và tiếp nhận công nghệ trong và
ngoài nước.
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Yêu cầu trình
độ/Kỹ năng

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ hóa học hoặc Thiết bị
công nghiệp hóa chất.
- Đã trải qua ít nhất 1 nhiệm vụ tương đương với những nhiệm vụ sau:
chuẩn bị nội dung kỹ thuật công nghệ hóa trong các gói thầu, hợp
đồng hoặc theo dõi việc triển khai thiết kế công nghệ hoặc theo dõi
quá trình lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất.
- Am hiểu về thực tế sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất là
một lợi thế.
- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán, trình bày.
- Thành thạo tiếng anh giao tiếp, có khả năng sử dụng tiếng anh
chuyên ngành kỹ thuật.
- Thành tạo tin học văn phòng
- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.
- Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
- Học hỏi, nắm bắt kiến thức mới.

Mức lương

10.000.000 VNĐ

Địa điểm làm
việc

-

Số lượng tuyển
dụng

02

Quyền lợi khác

Tầng 3, số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- Thưởng vào các dịp lễ, Tết + thưởng hàng năm theo thâm niên và
kết quả kinh doanh của công ty (thưởng từ 1 đến 12 tháng lương);
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… và mọi
chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty và của pháp luật;
- Tham gia các khóa đào tạo để phát triển bản thân: đào tạo chuyên
ngành, kỹ năng, quản lý…;
- Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, hiện đại, nhiều cơ
hội thăng tiến trong công việc, cùng làm việc và học hỏi với các lãnh
đạo, quản lý và đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết;
- Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát hàng năm
do Công ty tổ chức; các hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện
nguyện của Công ty ...
- Nếu có khả năng bao quát công việc và quản trị thì sẽ có cơ hội
thăng tiến lên các vị trí Trưởng phòng.
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CV/Đơn xin việc

* Các ứng viên quan tâm có thể gửi trước CV qua email: hr@phucthanhgroup.com
Địa chỉ Công ty

Tầng 3, Số 51, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, TP. Hà Nội.

Liên hệ

Ms. Ngân – 0985030128

Web

http://phucthanhgroup.com

Ngày hết hạn

31/10/2018

Ghi chú:
- Chỉ thông báo trực tiếp về thời gian Phỏng vấn đối với những ứng viên đủ tiêu chuẩn;
- Tất cả các ứng viên có cơ hội công bằng khi tham gia tuyển dụng tại Công ty cổ phần Phúc
Thành Việt Nam.

