GIỚI THIỆU CÔNG TY
Được thành lập từ 1994 với các văn phòng trải dài khắp Việt Nam cùng các chi nhánh tại
HongKong, PhnomPenh và Siem Reap, American Indochina Management (AIM) đã ghi dấu ấn
thành công trong các lĩnh vực khác nhau dựa trên hiểu biết sâu sắc về thị trường cũng như đón
đầu các xu thế kinh doanh trong khu vực.
Những ngành kinh doanh mà AIM dẫn đầu thị trường hiện nay có thể kể đến như:


Sàn vinyl



Nội thất văn phòng



Trần sợi khoáng



Hóa chất vệ sinh công nghiệp cho ngành nhà hàng, khách sạn



Mái công nghiệp

AIM là môi trường của những người năng động, tự chủ, chủ động, không ngại học hỏi và không
ngừng phát triển.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (TECHNICAL SERVICE)
Cơ hội cho các sinh viên mới ra trường có kỹ năng tốt để được đào tạo với các chuyên gia đến
từ Mỹ, châu Âu.
Mô tả công việc:


Lên lịch bảo trì, kiểm tra hệ thống hàng tuần, hàng tháng.



Hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.



Báo cáo, tìm và đề xuất giải pháp nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật tốt nhất cho khách hàng.



Duy trì, phát triển tốt mối quan hệ với khách hàng.



Phối hợp để lắp đặt, vận hành, và sửa chữa máy móc, thiết bị làm sạch tại các khách sạn 4-5
sao, resort, chuỗi nhà hàng, hệ thống cửa hàng giặt ủi.

Yêu cầu:


Tuyển HSSV ngành: Kỹ thuật điện, điện tử dân dụng/ công nghiệp, hoặc hóa chất.



Yêu thích, muốn học hỏi về công việc sữa chữa hệ thống, trang thiết bị công nghiệp (chuyên
về trang thiết bị giặt ủi, tẩy rửa nhà hàng, khách sạn…)



Tiếng Anh giao tiếp.



Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, báo cáo công việc



Chủ động, cẩn thận, chăm chỉ, kỷ luật cao



Có tinh thần trách nhiệm, giao tiếp tốt, thân thiện.



Nam, sức khỏe tốt, chấp nhận đi công tác xa.

Hiểu biết ngành nhà hàng, khách sạn là một lợi thế.
Lương & phúc lợi:


Lương cạnh tranh, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
với các chuyên gia nước ngoài.



Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng như
các quyền lợi khác theo các quy định của luật lao động.

Hồ sơ: Sơ yếu lý lịch và đơn xin việc bằng Tiếng Anh gửi qua email recruitment@aim.vnn.vn.
Mọi thắc mắc liên hệ Chị Quyên/ Chị Giang – BP Tuyển Dụng. ĐT: 08 3821 8085

