THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
CONCRETE TECHNICIAN (SL: 01)
Địa điểm làm việc: Nhà máy Bắc Ninh & Hà Nội
Nhiệm vụ chính:

1. Thực hiện các thử nghiệm cấp phối bê tông tại phòng thí nghiệm, công ty khách
hàng hoặc tại công trường theo yêu cầu của Trưởng phòng.
2. Đo lường kết quả và báo cáo cho Trưởng phòng.
3. Thiết lập quan hệ tích cực với đối tác.
4. Thu thập thông tin về các sản phẩm mới / cạnh tranh.
5. Giữ gìn thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, giữ gìn vệ sinh và ngăn nắp nơi làm việc
6. Đóng góp ý kiến để tăng hiệu quả công việc.
7. Chấp hành các qui trình, thủ tục được đề ra bởi Hệ thống Chất lượng và các qui
định về Sức khỏe, An toàn và Hệ thống Quản lý Môi trường.
8. Bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của công ty.
9. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng chỉ định.
Yêu cầu:

•
•
•
•

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc tương đương (ưu tiên ngành xây dựng)
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan
Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác nội và ngoại thành
Siêng năng, thật thà, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và đáng tin cậy

*** Một số chế độ và phúc lợi cơ bản :

• Ngày phép: 14 ngày/ năm + lễ Giáng Sinh 25/12 hàng năm
• Bảo hiểm XH, YT, TN trên lương tổng
• Bảo hiểm khám chữa bệnh nội ngoại trú & khám răng
• Các phúc lợi khác: nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm
• Cơm trưa tại canteen nhà máy
LIÊN HỆ:Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ms. Ngọc – Phòng Nhân Sự (trụ sở chính
ở Đồng Nai). ĐT: 02513 560 700 - Email: luongbuu.ngoc@vn.sika.com

