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3. THỢ HÀN 

• Số lượng: 05 người 

• Yêu cầu: Biết hàn 3G trở lên, biết đọc 

bản vẽ, biết lắp trong công nghiệp 

• Trình độ: 12/12; Trung cấp/Cao đẳng 

• Kinh nghiệm: 02 năm  

4. THỢ LẮP 

• Số lượng: 05 người 

• Yêu cầu: Biết sử dụng thước, ke, lock,… 

biết đọc bản vẽ, lắp chi tiết máy móc 

• Trình độ: 12/12; Trung cấp/Cao đẳng 

• Kinh nghiệm: 02 năm  

5. THỢ PHỤ 

• Số lượng: 05 người 

• Yêu cầu: Biết sử dụng máy móc cầm tay 

• Trình độ: 12/12; Trung cấp/Cao đẳng 

• Kinh nghiệm: 01 năm 

 

  

 

 

 

 

 

 

VTStek là công ty tổng thầu tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị trong ngành F&B, sản xuất, 

công nghiệp và các giải pháp tự động hóa nhà máy, xây dựng nhà máy &các giải pháp nền cho nhà máy 

thông minh. 

 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN & LIÊN HỆ 

Hồ sơ dự tuyển: CV/ Thư ứng tuyển 

Liên hệ: Phòng nhân sự 

Email:giangnguyen@vtstek.com;        

hr@vtstek.com  

Tel: 0896 951499 

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG – YÊU CẦU 

 

1. TỔ TRƯỞNG TIỆN CƠ 

• Số lượng: 01 người 

• Yêu cầu: Thành thạo đọc bản vẽ, vận hành 

máy, tay nghề gia công chính xác trong chế 

tạo máy móc công nghiệp 

• Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng/Đại Học 

• Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm tổ 

trưởng. 

2. THỢ TIỆN 

• Số lượng: 05 người 

• Yêu cầu: Biết vận hành máy, cắt trục 2-8m, 

mặt bích…, biết đọc bản vẽ 

• Trình độ: 12/12; Trung cấp/Cao đẳng 

• Kinh nghiệm: 01 năm  

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

Chế độ đãi ngộ 

• Được làm việc trong môi trường chuyên 

nghiệp, năng động 

• Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp độc hại 

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 

BH24h 

•  Hỗ trợ xe đưa đón từ Vũng Tàu đến Mỹ 

Xuân.  

• Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, lương 

tháng 13, thưởng hiệu quả công việc,  

• Tham gia các khóa học, du lịch/nghỉ mát 

hàng năm, tham gia công đoàn, tham gia các 

buổi team building của VTStek tổ chức.  
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