CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS
Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River
Di động: 0866 355 222/ 0866 138 222
Website: https://vinbus.vn/
Email: V.tuyendung@vinbus.vn

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY :
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus (VinBus Llc) là thương hiệu vận
tải hành khách công cộng thuộc Tập đoàn Vingroup, được thành lập vào 25/04/2019
với tổng số vốn điều lệ 1000 tỷ đồng.
VinBus vận hành theo mô hình phi lợi nhuận, với mục tiêu hàng đầu là góp phần xây
dựng nền giao thông công cộng xanh văn minh, hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm không
khí và tiếng ồn đô thị tại Việt Nam.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1/ Nhân viên Bảo Dưỡng Sửa Chữa ( Số lượng: 10)
- Yêu cầu: Nam tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (Ngành Công Nghệ Ô tô)
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa. (Chấp nhận sinh
viên được đào tạo trong xưởng thực hành của nhà trường)
* Mô tả công việc:
- Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị công nghệ, thay thế VTPT, tuân
thủ đúng quy trình quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
- Tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trên tuyến liên quan đến phương tiện.
- Quản lý, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ Xưởng BDSC đúng hướng dẫn kỹ thuật,
tuân thủ quy định về an toàn lao động và PCCN.
* Mức lương: 12,000,000 – 18,000,000 VNĐ (Tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm)
* Kỹ năng yêu cầu:
- Am hiểu về bảo dưỡng sửa chữa ô tô, máy gầm và hệ thống điện.
- Kỹ năng quản lý công việc tốt, sắp xếp thời gian hợp lý.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
* Chế độ đãi ngộ, quyền lợi của người lao động.

2/Quyền lợi được hưởng:
- Làm việc tại địa chỉ: đường Hải Âu 02, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Dương Xá,
Gia Lâm, Hà Nội
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- Thời gian làm việc trao đổi
- Được hỗ trợ 730,000 VNĐ/ tháng tiền ăn trưa.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc: Dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định
lâu dài.
3. Liên hệ
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4/ Thông tin liên hệ:
- Nộp CV qua mail:……………………… hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ………
- Thông tin chi tiết liên hệ: Mr/ Ms…………………………………………….
- Email: ……… ……………………………………………………………………..…
- Máy bàn: ……………………………………………………………………..
- Hotline (Di động): ……………………………………………………………
- Thời hạn tuyển dụng………………………………………………………….
….. ,ngày……tháng …..năm….
GIÁM ĐỐC
(ký ghi rõ họ tên)

