
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH 
 
 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
Nhân viên Sửa Chữa – Vận Hành 

 Nơi làm việc Cẩm Phả - Quảng Ninh (03) 
Bãi Chãy – Quảng Ninh (02) 

 Cấp bậc Nhân viên 

 Hình thức Nhân viên chính thức 

 Kinh nghiệm 01 năm 

 Mức lương Lương thỏa thuận 

 Phòng ban Sản xuất 

 Hạn chót nộp hồ sơ 20/04/2018 
 

Phúc Lợi 
  Bảo hiểm 
  Du Lịch 
  Thưởng 
  Chăm sóc sức khỏe 
  Đào tạo 
  Tăng lương 
 

Mô Tả Công Việc 

 Vận hành, Bảo trì hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất 

 Khắc phục kịp thời sự cố thiết bị đảm bảo thời gian sản xuất. 

 Kiểm tra theo dõi, vận hành máy máy móc và các thiết bị trong ca sản xuât 

 Phối kết hợp các bộ phận sửa chữa, sử lý sự cố hỏng nặng về máy móc thiết bị  

 Thực hiện một số phân công khác của lãnh đạo phân xưởng giao 

 Phối kết hợp với tổ sản xuất trong ca làm việc để đạt được kết quả tốt nhất 
 

Yêu Cầu Công Việc 

 Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành về Điện tự động hóa, cơ điện tử, Cơ khí 
chế tạo, Hàn, Sửa chữa điện lạnh, Sửa chữa ô tô, Sửa chữa điện nước.... trở 
lên hoặc tương đương. 

 Lắp đặt máy móc thiết bị chuyên ngành thực phẩm, bao bì, điện lạnh....... 

 Cẩn thận, trung thực, đam mê công việc, luôn luôn học hỏi , có tính bảo mật. 

 
CV xin gửi về:  
Mr. Thắng: thangpv@msc.masangroup.com Mobile: 0978 3333 86 
 
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty 
Địa chỉ: Tổ 3A, khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi Cháy, Hạ Long Quảng Ninh 
Điện thoại: 0203.384419 
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