
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THIẾT BỊ UMW VIỆT NAM TẠI BẮC NINH  

                                       

THƯ MỜI ỨNG TUYỂN 

   
I. MÔ TẢ CÔNG TY: 

Công Ty TNHH Hệ thống Thiết bị UMW (Việt Nam) là một công ty trực thuộc của Tập đoàn 

UMW  Equipment & Engineering Pte.  Ltd,  hoạt động tại Việt Nam  hơn 20 năm kể từ năm 

1997. UMW Việt Nam là nhà phân phối độc quyền cho các thương hiệu sau đây:* Hiệu 

Toyota – Các loại xe nâng (dầu, xăng gas, điện* Hiệu BT– Xe nâng BT dùng trong nhà xưởng 

và kho lạnh, * Hiệu CTM – Các loại máy chà sàn liên hợp xuất xứ Italia. 

⇒ TOYOTA, BT, CTM  không ủy quyền bất kì công ty nào khác ngoài UMW Việt Nam bán các 

sản phẩm được nêu trên. 

Công ty chúng tôi đang cần tuyển: 

II. THÔNG TIN ỨNG TUYỂN: 
 

 

Stt 

 

Vị trí tuyển dụng 
Số 

lượng 

Chuyên môn, nghiệp vụ  

Mức lương 
ĐH TC, CĐ 

1 Kỹ thuật viên 08 x x Thỏa thuận 

 

1. Thời gian, địa điểm làm việc: 

Thời gian làm việc: Toàn thời gian 

Địa chỉ:    Chi nhánh Công ty TNHH HTTB UMW Vịêt Nam tại Bắc Ninh. 

              Lô B1-3. KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

2. Yêu cầu: 

- Nam tuổi từ 20 - 30, sức khỏe tốt. 

- Khả năng giao tiếp tốt. 

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên đối với vị trí kỹ thuật viên chuyên nghành: Công nghệ ô tô, 

Động lưc, … 

3. Quyền lợi: 

- Ký hợp đồng chính thức và hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN 

http://umwvietnam.vn/


- Được hưởng các chương trình chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 

- Được hưởng các chương trình ưu đãi nội bộ trong công ty…. 

- Được tham gia rất nhiều hoạt động đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Hội thảo, …. 

4. Hồ sơ bao gồm: 

- Thư dự tuyển, CV 

- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng). 

- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ. 

- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng. 

- Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng. 

5. Hạn nộp hồ sơ: Tuyển liên tục 

 

6. Hình thức nộp hồ sơ: Qua mail hoặc trực tiếp Liên hệ: Ms 

Hạnh - Số điện thoại: 035 777 3498 

7.  Email: hanh.nt@umw-esvn.com 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Chi nhánh Công ty TNHH HTTB UMW Vịêt Nam tại Bắc Ninh. 

Hoặc liên hệ với Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp của Nhà trường 
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