RECRUITMENT ANNOUNCEMENT
ELEVATOR INSTALLATION SUPERVISOR
Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd. - VMEC (formerly known as Melco Elevator Vietnam Co., Ltd. founded
on March 27, 2008) specializes in supply, installation and maintenance for Mitsubishi elevators, escalators to
satisfy customers’ increasingly diversified needs. Mitsubishi Elevator is always the first choice for five-star hotels,
high-rise offices, luxurious building complexes and public transportation infrastructures. In response to the trust of
our Valued Customers, we are committed to providing better products and services.
We are seeking qualified candidates who have career passion, specific job targets and are willing to be part of an
ambitious enterprise with big goals like VMEC.
CRITERIA/YÊU CẦU
-

Nam giới, sức khỏe tốt, Tiếng Anh giao tiếp tốt, chăm chỉ, cẩn thận;
Kỹ năng giao tiếp, có khả năng ra quyết định, không sợ độ cao;
Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng, vẽ được Auto Cad 2D
Có thể thường xuyên đi công trình để kiểm tra, kiểm soát thực trạng;
Tuổi từ 23 – 30;
Có kinh nghiệm làm việc như một giám sát tại công trình từ 1-2 năm là một lợi thế.

ROLES AND RESPONSIBILITIES/MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Quản lý các công trình thi công, lắp đặt thang máy, thang cuốn hiệu Mitsubishi từ khâu bắt đầu đến khâu
bàn giao đưa vào sử dụng;
Lập kế hoạch thi công lắp đặt cho dự án như: Kế hoạch về nhân sự, vật tư, thiết bị, an toàn tại công trình,
hồ sơ, trình thư, tiến độ công trình....;
Hướng dẫn phương thức thi công, lắp đặt cho các tổ đội; kiểm tra và giám sát quá trình lắp đặt thang;
Đảm bảo điều kiện an toàn cho các kỹ thuật viên, chất lượng thi công của công trình;
Giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình, các phát sinh từ phía chủ đầu tư;
Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

-

BENEFITS/QUYỀN LỢI
-

Mức lương từ trên 10 triệu trở lên
Tham gia BHXH, BH thân thể, nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động
Xét tăng lương 1 năm 2 lần
Làm việc từ thứ 2 – 6
Tham gia các sự kiện của công ty trong năm: Hội thao, tất niên, du lịch, khám sức khỏe định kỳ, các
khóa đào tạo về an toàn,phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu....

WORKING LOCATION/ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
5th, Handico building, Phạm Hùng Street, Nam Từ Liêm district, Hanoi city.
CONTACT:
Ms. Khuyên – General Affairs Section, Hanoi Corporate Department

Mobile: 0979 712 922, Phone: 0243 665 8236 (Ext: 4104)
Email: Recruitment.hn@vmec.vn

RECRUITMENT ANNOUNCEMENT – MAINTENANCE ENGINEER/
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – KỸ SƯ BẢO TRÌ
Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd. - VMEC (formerly known as Melco Elevator Vietnam Co., Ltd. founded
on March 27, 2008) specializes in supply, installation and maintenance for Mitsubishi elevators, escalators to
satisfy customers’ increasingly diversified needs. Mitsubishi Elevator is always the first choice for five-star
hotels, high-rise offices, luxurious building complexes and public transportation infrastructures. In response to
the trust of our Valued Customers, we are committed to providing better products and services.
We are seeking qualified candidates who have career passion, specific job targets and are willing to be part of an
ambitious enterprise with big goals like VMEC.
CRITERIA
-

Nam giới, sức khỏe tốt, Tiếng Anh giao tiếp, chăm chỉ, cẩn thận;
Tốt nghiêp Đại học các chuyên ngành: Điện, cơ điện tử, kỹ thuật điện, tự động hóa.
Kỹ năng giao tiếp, có khả năng ra quyết định, không sợ độ cao;
Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng, có thể thường xuyên đi công trình để kiểm tra thực trạng;
Tuổi từ 23 – 28 (có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên)

ROLES AND RESPONSIBILITIES
-

Chuẩn bị lịch, sắp xếp, phân công kế hoạch bảo trì cho các kỹ thuật viên;
Báo cáo tình trạng của các kỹ thuật viên;
Cập nhật phần bị hỏng trong dữ liệu đầu vào của hệ thống tra cứu nội bộ trên phần mềm quản lý ERP;
Hỗ trợ tư vấn khách hàng về đặc tính kỹ thuật của dịch vụ bảo trì/thay thế thiết bị thang máy;
Kiểm soát phiếu kiểm tra bảo trì và cập nhật trên hệ thống quản lý;
Hỗ trợ Quản lý và Giám sát để quản lý chất lượng bảo trì thang máy;
Các công việc khác do quản lý giao.

BENEFITS
-

Mức lương từ trên 10 triệu trở lên/Có thể đàm phán
Tham gia BHXH, BH thân thể, nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động
Xét tăng lương 1 năm 2 lần
Làm việc từ thứ 2 – 6
Tham gia các sự kiện của công ty trong năm: Hội thao, tất niên, du lịch, khám sức khỏe định kỳ, các
khóa đào tạo về an toàn,phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu....

WORKING LOCATION:
Tầng 5, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
CONTACT:
Ms. Khuyên/ Ms. Phương
Mobile: 0979 712 922/ 0367 124 987, Phone: 0243 665 8236 (Ext: 4104/ 4108)
Email: Recruitment.hn@vmec.vn

