TUYỂN DỤNG CÁN BỘ
T.R.A.N.S.M.E.D là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển
giao công nghệ, là đại lý ủy quyền của Philips Medical System tại Việt Nam chuyên cung
cấp các thiết bị y tế trên toàn quốc như: Cộng hưởng từ, CT, PET-CT, Chụp mạch, X-ray,
Siêu âm, máy theo dõi bệnh nhân.....
Hoạt động chính của công ty là phát triển dự án và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng trong
lĩnh vực thiết bị y tế. Transmed phối hợp với đối tác là các hãng sản xuất hàng đầu trên thế
giới để đem đến một giải pháp tổng thể cho các bệnh viện xây mới và cần nâng cấp.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty, chúng tôi mong muốn quy tụ những cá nhân có
năng lực, cầu tiến và sẵn sàng đối phó với những thách thức trong công việc. Transmed mang
đến một cơ hội làm việc trong một tập thể lao động nhiệt huyết, bình đẳng và nhiều cơ hội
thăng tiến. Hiện tại, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí sau:

- VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật
1) Số lượng: 02 KS
2) Nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì & hướng dẫn sử dụng các thiết bị công
ty cung cấp.
3) Yêu cầu:
- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành: điện-điện tử, điện tử-viễn thông, điện tử y sinh.
- Có khả năng lập trình vi điều khiển, thiết kế mạch & sửa chữa điện tử (ưu tiên).
- Có khả năng đọc, dịch tài liệu bằng tiếng Anh
- Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo sự phân công của công ty
- Trong hồ sơ dự tuyển ghi rõ mức lương mong muốn
- Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
4) Quyền lợi:
- Được đào tạo trong nước và nước ngoài như Singapore, Hà Lan hoặc Mỹ.
- Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép theo quy định.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
- Mức lương tương xứng với khả năng và công việc được giao

- HỒ SƠ
 Bản sao có công chứng bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học và các chứng chỉ có liên
quan.
 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
 Giấy khám sức khỏe trong vòng 06 tháng trở lại đây
 Thư xin việc, CV bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
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- HẠN NỘP HỒ SƠ
 Nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 24/08/2012.
 Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ VPĐD Công ty hoặc qua email.
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