THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Ngày 23 tháng 11 năm 2020.
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển KZTEK thuộc Tổng Công ty Cổ phần
Công nghệ Futech được thành lập ngày 17 tháng 03 năm 2008 từ các kỹ sư trẻ đến
từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng trí hướng phát triển nền Khoa học và
Công nghệ của Việt Nam vươn tầm thế giới.
Với nhiệm vụ tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, hiện nay công ty CP đầu
tư và phát triển KZTEK đã xây dựng được một độ ngũ nhân viên hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất phần cứng và phần mềm cho các hệ thống quản lý bãi đỗ xe
thông minh, hệ thống báo trống tầng hầm, hệ thống chấm công, hệ thống quản lý
suất ăn, hệ thống quảng cáo điện tử, hệ thống giao thông thông minh,…
Do nhu cầu phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động và chuyên sâu vào sản
phẩm chủ chốt, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng những cán bộ kỹ thuật phụ trách
vấn đề nghiên cứu phát triển sản phẩm và phụ trách lắp ráp các thiết bị phần cứng .
I. Vị trí tuyển dụng:
1. Nhân viên Marketing :
Số lượng : 01 người
Yêu cầu :
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành marketing
- Nữ ( Độ tuổi từ 21 – 30 tuổi )
- Tính cách : Năng động, nhiệt tình, sáng tạo
Mô tả công việc :
- Quản trị công tác marketing
- Lập kế hoạch marketing
- Quản lý và báo cáo việc thuê Digital marketing
Quyền lợi :
- Mức lương : Từ 6 triệu – 9 triệu VNĐ
- Được đóng BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước
- Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết công việc.
- Được học tập và rèn luyện tại môi trường năng động, sáng tạo với đội
ngũ cán bộ giầu nhiệt huyết, sáng tạo.
2. Nhân viên Kinh doanh :
Số lượng : 02 người
Yêu cầu :

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Điện Tử, Tự động hóa .
- Nam ( Độ tuổi từ 21 – 35 tuổi )
- Tính cách : Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, tự tin
- Đam mê công tác kinh doanh
Mô tả công việc :
- Tư vấn cho khách hàng ( Online, trực tiếp, qua điện thoại )
- Báo giá cho khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng làm dự án.
Quyền lợi :
- Mức lương : Từ 8 triệu – 15 triệu VNĐ
- Được đóng BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước
- Được học tập và rèn luyện tại môi trường năng động, sáng tạo với đội
ngũ cán bộ giầu nhiệt huyết, sáng tạo.
3. Nhân viên kỹ thuật phần cứng
Số lượng: 2 người
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện
tử, tự động hóa.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Có khả năng sử dụng các phần mềm : office, excel, autocad,...
Mô tả công việc:
- Phụ trách khâu nghiên cứu phát triển phần cứng
- Thiết kế bo mạch
- Sản xuất sản phẩm
- Test sản phẩm.
Quyền Lợi:
- Được hưởng các quy định đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Được các chuyên gia đào tạo kỹ năng chuyên môn, chuyên nghiệp.
- Lương: 6,0 triệu -> 9,0 triệu
II. Thông tin liên hệ:
Mọi ứng viên có nhu cầu xin mời gửi hồ sơ về phòng hành chính nhân sự
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kztek:
Tầng 1, Tòa nhà CT3 KĐT Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hoặc gửi CV vào e-mail: nganpv@kztek.net
Điện thoại liên hệ: Tel: 0243 9988033 hoặc Mobile: 0988.637.099
Hạn nộp hồ sơ: Ngày 05-12-2020.

