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Chức danh Nhân viên  
Bộ phận Phòng Kỷ Thuật Công nghệ 
Mã nhân viên  
Người quản lý trực tiếp Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh  
Người quản lý gián tiếp  Tổng Giám Đốc 
Yêu cầu công việc Theo mô tả bên dưới 

1. Nhiệm vụ:  
 

- Tham mưu, thiết lập, quản lý, đánh giá toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị cho trưởng 
phòng kỷ thuật. 

- Lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra việc bảo trì - bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị, hệ 
thống điện, thiết bị chịu áp lực, phương tiện pccc,.... 

- Tiếp nhận, triển khai, lắp đặt, sửa chữa máy móc trang thiết bị khi có sự cố. 
- Nghiên cứu, tổ chức, thực hiện cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng MMTB và đầu tư 

MMTB mới. 
- Tổ chức đào tạo, huấn luyện về vận hành máy móc thiết bị, an toàn lao động. 
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do cấp trên giao. 
- Chi tiết công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 

 
2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng: 

 
- Trình độ: Đại học trở lên 
- Chuyên ngành: Điện- điện tử, cơ khí chế tạo 
- Kinh nghiệm làm việc : ít nhất 3 năm làm ở vị trí tương đương. 
- Am hiểu hệ thống, máy móc thiết bị trong sản xuất thực phẩm . 
- Siêng năng, trung thực, cẩn trọng. 
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Công ty sản xuất hạt điều 

 
3. Yêu cầu về độ tuổi, giới tính: 

 
- Nam từ 35 tuổi trở lên. 

 
4. Mức lương: Thỏa thuận. 
5. Hồ sơ dự tuyển:  

- Đơn xin việc; 
- Sơ yếu lí lịch;  
- Xác nhận hạnh kiểm; 
- Chứng nhận sức khỏe; 
- CMND, Hộ khẩu; 
- Bằng cấp chuyên môn 

 


