Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Thái Bình Dương
Địa chỉ : Số 60 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, P Bách Khoa, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Địa điểm làm việc (văn phòng ) : Số 10 ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Liên hệ tuyển dụng : 0976 706 062.
Ứng viên gửi trước CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc vào email :

tuyendungthaibinhduong2004@gmail.com
Web : http://pitc.com.vn/

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thái Bình Dương được thành lập năm 2004. Đã có trên 15
năm hoạt động và phát triển trong các lĩnh vực :
- Cung cấp phụ tùng thiết bị phục vụ cho dây truyền sản xuất trong ngành chế tạo ô tô, xe máy,
điện, điện tử..
- Gia công cơ khí trong ngành chế tạo.
Chúng tôi đã và đang phục vụ cho hàng trăm khách hàng là các công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc
như : HONDA, PANASONIC, SAMSUNG, TOYOTA, YAMAHA, SEOUL
SEMICONDUCTOR…và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm tốt, thời gian
giao hàng nhanh và dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp.
Chúng tôi vinh dự được các nhà sản xuất Nhật bản lựa chọn làm đại diện ủy quyền chính thức và
nhà phân phối tại Việt Nam như:
-

Bánh xe đẩy công nghiệp YUEI

-

Thiết bị thủy lực khí nén SMC, TAIYO

-

Thiết bị, phụ tùng máy đúc NANIWA

-

Thiết bị phun sơn GRACO, IWATA..

-

Thiết bị dụng cụ cầm tay URYU, TONICHI...

Với công việc ổn định, thu nhập xứng đáng theo năng lực, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ
hội thăng tiến cao.
Bạn đang lo lắng các sản phẩm trên nó là gì, hoạt động ra sao, sử dụng trong môi trường điều kiện
nào ???
ĐỪNG LO, CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN ĐIỀU ĐÓ
Để mở rộng quy mô phát triển công ty nay chúng tôi cần tuyển nhiều nhân viên cho các phòng: kỹ
thuật với thông tin như sau :

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Vị trí : Nhân viên kỹ thuật
Mức lương: 8-10 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Yêu cầu bằng cấp: cao đẳng, đại học
Số lượng cần tuyển: 4
Địa điểm làm việc: Số 10 ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Yêu cầu giới tính: Nam
Yêu cầu độ tuổi: Không yêu cầu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
+ VỊ TRÍ CHUYÊN NGÀNH : CƠ ĐIỆN
- Chào hàng, bán các sản phẩm Công ty đang kinh doanh
- Chăm sóc, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, mở rộng khách hàng
- Kiểm tra, khảo sát mã sản phẩm khi cần làm rõ thông tin, khảo sát công trình
- Giám sát thi công các hạng mục công trình.
+ VỊ TRÍ CHUYÊN NGÀNH : ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN – TỰ ĐỘNG HÓA
- Chào hàng, bán các sản phẩm Công ty đang kinh doanh
- Chăm sóc, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, mở rộng khách hàng
- Kiểm tra, khảo sát mã sản phẩm khi cần làm rõ thông tin.
- Lựa chọn thiết bị điều khiển, cấu hình hệ thống điều khiển tối ưu cho dây chuyền sản xuất tự động
cho các nhà máy sản xuất điện tử, ô tô, xe máy …VV
- Viết chương trình PLC, giao diện điều khiển HMI, phần mềm điều khiển trên PC, phát triển phần
mềm quản lý sản xuất
- Thiết kế layout tủ điện, tủ điều khiển, thiết kế mạch điện, thiết kế đi dây kết nối toàn bộ thiết bị
điều khiển cho dây chuyền theo tiêu chuẩn công nghiệp.
- Setup vận hành máy, đào tạo hướng dẫn vận hành
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Mức lương, thưởng hấp dẫn ( các ngày lễ, tết )
- Được hưởng các phụ cấp : đi lại, ăn trưa, tư vấn, khảo sát, giám sát công trình
- Lương tháng 13 + thưởng phụ thuộc vào kết quả công việc.
- Tăng lương tháng 4 hàng năm.
- Chế độ đãi ngộ tốt, Các chế độ khác đầy đủ theo luật quy định ( tang gia, hiếu hỉ, sinh nhật, sinh
con...)
- Được tham gia các đợt du lịch hè, liên hoan được tổ chức hàng tháng và các sự kiện công ty tổ
chức

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
- Được học hỏi tham gia các buổi đào tạo kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc.
YÊU CẦU
+ VỊ TRÍ CHUYÊN NGÀNH : CƠ ĐIỆN
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành điện, điện tử, cơ điện …
- Biết phần mềm Auto CAT, Solidworks
- Ký năng bán hàng
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, máy tính văn phòng
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên là một lợi thế.
+ VỊ TRÍ CHUYÊN NGÀNH : ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN – TỰ ĐỘNG HÓA
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành điện điều khiển – tự động hóa, điện tử
- Biết phần mềm Auto CAT, Solidworks
- Ký năng bán hàng
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, máy tính văn phòng
- Lập trình PLC
- Hiểu biết về điện tử, các phương pháp truyền thông công nghiệp
- Có đam mê với lập trình điều khiển trên PLC. Thích tìm hiểu, cập nhật thiết bị công nghệ
- Đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên là một lợi thế.

