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Jabil Vietnam Company Limited is a US-based
multinational electronics solutions company providing
comprehensive electronics design, production and product
management services to global electronics and technology
companies.
In anticipation of future growth and expansion within the
Asia region, Jabil is looking for talented and passionate
individuals to fill the company’s career opportunities in our
new facility at Saigon Hi-Tech Park (SHTP), District 9, Ho
Chi Minh City, Vietnam. Let’s take your career & future to
the next level of success with us. It begins with YOU.

Do nhu cầu mở rộng sản xuất – kinh doanh, Công ty Jabil Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

KỸ THUẬT VIÊN CHẤT LƯỢNG
IE TECHNICIAN
Miêu tả công việc :
-

Hỗ trợ phòng kỹ thuật công nghiệp.
Quy hoạch và thiết kế vị trí bàn ghế, dây chuyền khu vực nhà máy.
Quản lý, tích hợp công đoạn để đảm bảo hiệu suất, cải thiện chất lượng.
Lên kế hoạch và thực hiện bảo trì, kiểm soát chi phí trong khu vực sản xuất.
Hỗ trợ công nhân giải quyết vấn đề trên dây chuyền sản xuất.

-

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện tử/ Cơ điện tử.
Nói và viết tiếng Anh căn bản.
Khả năng sử dụng máy tính, đặc biệt là Excel và Autocad.
Ham học hỏi, thái độ tốt, tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có thể đi làm theo ca.

Yêu cầu :

Để ứng tuyển: Vui lòng gửi cv tiếng Anh về email hung_vu@jabil.com
Lưu ý:
1. Công ty chỉ liên lạc với những hồ sơ đạt yêu cầu.
2. Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Tuyển Dụng công ty Jabil số điện thoại: (08)37332030, số nội bộ:
5930, 6007, 5126.

Xin cảm ơn,
Bộ phận Tuyển Dụng

