
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH TM DV Thang Máy Thiên Phong cần tuyển nhân sự ở vị trí: 

- Ngành nghề: 

+  Kỹ thuật điện: 02 người  

+  Kinh doanh: 01 người 

- Nơi làm việc: 338/1A An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM 

 Điều kiện tuyển dụng:  

- Kỹ thuật điện: 

+ Giới tính: Nam tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao Đẳng các ngành kỹ thuật điện 

+ Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần thể thao, không ngại khó 

+ Kinh nghiệm: Công ty sẽ đào tạo thực tế chuyên ngành 

- Kinh doanh dịch vụ khách hàng: 

+ Giới tính: Nam tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao Đẳng các ngành kinh tế 

+ Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt, tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn 

+ Kinh nghiệm: có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong ngành thang máy 

 Thời gian làm việc: 

- 08 giờ/ ngày, 06 ngày/ tuần 

- Có thể tăng ca ngày thường, ngày nghỉ, lễ,…. cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn 

 Quyền lợi của người lao động: 

- Lương thỏa thuận 

- Được hưởng theo chế độ lao động luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN,… 

 Hồ sơ tuyển dụng: 

- Đơn xin việc có dán ảnh 3x4 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

- Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng, Bảng kết quả học tập, 

CMND, sổ hộ khẩu và các chứng từ khác ( nếu có) 

                       

                     
                                           

Vững Chắc Niềm Tin  

CÔNG TY TNHH TM DV  THANG MÁY THIÊN PHONG 

Trụ sở: 338/1A An Dương Vương, P4, Q5, TP. HCM 

VPGD: 33/1D Trần Bình Trọng, P1, Q5, TP. HCM 

VPGD: 2M Thủ Khoa Huân, P1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

Website: www.thangmaythienphong.com 

Email:thienphong@tpeg.asia 

• Điện thoại: 08-66 60 91 38 ~ 08.38 33 34 77 - Fax: 08-62 61 06 85 

• Mr Phong: 0918 414 313 – 0916 077 763 

• Mr Tâm: 0979 414 313 

                                                    TP. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 06 năm 2016     

http://www.thangmaythienphong.com/


- Giấy khám sức khỏe ( không quá 06 tháng) 

 Nhận hồ sơ: 

- Nhận hồ sơ tại văn phòng Công ty, giờ hành chính hoặc nộp hồ sơ qua địa chỉ mail: 

thienphong@tpeg.asia 

- Điện thoại liên hệ: 

+ Mr Phong: 0918 414 313 – 0916 077 763 

+ Mr Tâm: 0979 414 313 

  Hạn nộp hồ sơ: 

- Từ ngày 01/07/2016 đến ngày 15/07/2016. 

 Ghi chú: 

-  Hồ sơ đã nộp không hoàn trả. 

 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

ĐỖ THANH PHONG 

mailto:thienphong@tpeg.asia

