TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Hàng không Vũ trụ Tuệ Long – TAESCO đang cần tuyển nhân
viên kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị nội thất máy bay

Giới thiệu Công ty
TAESCO là một tổ chức hoạt động sản xuất có chứng chỉ hàng không về thiết kế và sản xuất trang
thiết bị nội thất cabin máy bay như thảm, rèm, nệm ghế / phụ kiện, sản phẩm kim loại / polymer
composites; cung cấp các dịch vụ bảo trì và sửa chữa các loại ghế hành khách / ghế lái/ghế tiếp viên,
xe đẩy suất ăn/tạp chí, thiết bị khoang bếp, thiết bị vệ sinh, bồn chứa ... và hoạt động nâng cấp cabin.
Tiêu chuẩn:
-

Nam (04 người)
+ 02 Kỹ sư: 01 cơ khí/chế tạo máy, 01 Polymer Composite
+ 02 Thợ kỹ thuật: 01 cơ khí, 01 điện/điện tử

-

Độ tuổi: 22-30

-

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng nghề, Đại học kỹ thuật, công nghệ (Đại học Bách khoa,
Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Hà nội)

-

Chuyên ngành: cơ khí, chế tạo máy, điện, điện tử, Polymer Composites

-

Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo kỹ năng nói và viết tiếng Anh

-

Kinh nghiệm công việc: Không yêu cầu

Mô tả công việc:
-

Mức lương và chi tiết công việc: Sẽ trao đổi khi phỏng vấn

-

Địa điểm làm việc: Đông Anh - Sân bay Nội Bài

-

Thời gian làm việc: hành chính, hoặc Ca theo phân công

-

Đào tạo: tham gia khóa đào tạo 6 tháng - chuyên ngành kỹ thuật hàng không

Hồ sơ dự tuyển:
-

CV bằng tiếng Anh

-

01 ảnh 4x6 cm

-

Bản sao bằng cấp chứng chỉ liên quan, chứng chỉ ngoại ngữ

-

Giấy khám sức khỏe

Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 20/03/2018

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Hàng không Vũ trụ Tuệ Long – TAESCO
Số 02, Ngõ 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0943931658 - Ms. Linh
Email: info.taesco@gmail.com

