Nhân Viên Bảo Trì
Địa điểm làm việc: Tp.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai
1.

Mô tả công việc:

-

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất bao gồm các
trang thiết bị, hệ thống Cơ – Điện – Lạnh theo kế hoạch và yêu cầu kỹ
thuật của từng hệ thống.
Tổ chức thực hiện, kiểm tra và xử lý các sự cố về cơ sở vật chất
tại cơ sở.
Thường xuyên vệ sinh, làm mới các trang thiết bị kỹ thuật do mình
quản lý đảm bảo luôn trong tình trạng vận hành tốt nhất.
Các công tác khác theo sự phân công của Quản lý.

2.

Điều kiện tuyển dụng:

-

Giới tính: Nam.
Độ tuổi: dưới 35 tuổi.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên - chuyên ngành Cơ – Điện – Lạnh.
Trung thực, chăm chỉ, chi tiết, kỹ lưỡng trong công việc.
Tác phong nhanh nhẹn, năng động và tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng sửa chữa mộc, nước và kiến thức về xây dựng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Làm việc theo ca.

3.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

-

Đơn xin việc;
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
Giấy xác nhận hạnh kiểm tại địa phương;
Bản sao công chứng các Văn bằng, Chứng chỉ;
Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
(không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ tuyển dụng);
Bản sao công chứng Giấy CMND và Hộ khẩu;
02 tấm ảnh 3x4 (mặt sau có ghi rõ tên và ngày, tháng, năm sinh);

-

Gửi SYLL đính kèm hình ảnh về địa chỉ email:
Khu vực Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai: recruitment@vus-etsc.edu.vn
Khu vực Hà Nội:
recruitment-hn@vus-etsc.edu.vn

Địa chỉ Lầu 9
189 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1
Điện thoại: (08) 39259899 – 127

