Maintenance Engineer
Phòng ban

:

Operations\ Maintenance

Địa điểm

:

Trụ sở chính công ty tại KCN Nhơn Trạch 1

Báo cáo cho

:

Production Manager

Trách nhiệm chung:
Đảm bảo máy móc thiết vị vận hành tốt và quản lý Nhóm bảo trì Ca, điều phối, kết hợp để xử
lý các công việc phát sinh trong ca làm việc
Công việc cụ thể:

1. Quản lý Nhóm bảo trì Ca, điều phối, kết hợp để xử lý các công việc phát sinh trong ca làm việc
2. Chịu trách nhiệm Kiểm tra các thiết bị trong ca Làm việc, đảm bảo không ảnh hưởng tới sản
xuất hay Chất lượng sản phẩm.

3. Theo dõi, thống kê, báo cáo hằng tháng các lỗi ngoài kế hoạch trong tháng. Họp nội bộ team
hay với team Bảo trì định kỳ để đưa ra các Đề xuất kiểm soát phù hợp nhằm tránh hay giảm
thiểu lỗi lặp lại.

4. Thông tin về phụ tùng cho nhân viên quản lý để tiến hành đặt hàng, chuẩn bị cho lần bảo trì kế
tiếp (bao gồm cả việc vẽ lại các chi tiết cần gia công, điện, cơ khí)

5. Sẵn sàng tham gia công tác Bảo trì khi công việc cần.
6. Quản lý toàn bộ hệ thống phụ trợ của nhà máy: PCCC, Hệ thống máy lạnh, đèn chiếu sáng, Điện
thoại, Nước, Công cụ dụng cụ khu vực văn phòng.

7. Thường xuyên trao đổi thông tin với nhóm Bảo trì định kỳ để đảm bảo máy móc ổn định.
8. Các công việc khác được phân công bởi Production Manager hoặc Operations Manager.
Yêu cầu tối thiểu:
1. Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành cơ khí, cơ điện hoặc tương đương
2. Có kinh nghiệm Bảo trì nhà máy 4-5 năm
3. Giao tiếp tốt. Có kỹ năng thuyết phục, lãnh đạo nhóm tốt
4. Sử dụng thành thạo AutoCad, biết PLC là một lợi thế.
5. Tiếng Anh giao tiếp tốt

