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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Premo Việt Nam thuộc tập đoàn Premo, là công ty 100% vốn đầu tư từ Tây Ban 

Nha. Công ty của chúng tôi hiện đang hoạt động tại Lô 21, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện 

Bàn, Quảng Nam và chuyên về lĩnh vực sản xuất linh kiện Điện tử. 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng như sau: 

❖ Vị trí:  Kỹ sư Bảo trì 

❖ Số lượng: 05 

❖ Yêu cầu: 

• Sinh viên tốt nghiệp khoa Cơ Điện Tử, Cơ Khí, Tự động hóa 

• Có kiến thức cơ khí: cách xử lý và sử dụng công cụ, hiểu bản vẽ cơ khí, vẽ kỹ 

thuật cơ khí. Kiến thức về điện tử và mạch điện. 

• Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu bằng Tiếng Anh 

• Hiểu biết về phần mềm Pro-engineer /solid work 

• Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề 

❖ Chính sách: 

• Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp 

• Có cơ hội học hỏi và tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài 

• Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến 

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao 

động Việt Nam 

• Lương tháng 13 nêu rõ trong hợp đồng và 14 ngày phép năm. 

• Có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể do công ty tổ chức: thi văn nghệ, bóng 

đá, đi cắm trại … 

❖ Hồ sơ xin việc: 

• Đơn xin việc và CV bằng tiếng Anh 

• Bằng cấp liên quan  

• Bảng điểm 

Hồ sơ vui lòng gửi về địa chỉ email: anh.le@grupopremo.com hoặc nộp trực tiếp tại: Đường số 

8, Lô 21 – KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 

Liên hệ phòng Hành chính-Nhân sự: 0235 3949 010 – Máy lẻ: 109 gặp Ms. Ánh 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Premo Việt Nam thuộc tập đoàn Premo, là công ty 100% vốn đầu tư từ Tây Ban 

Nha. Công ty của chúng tôi hiện đang hoạt động tại Lô 21, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện 

Bàn, Quảng Nam và chuyên về lĩnh vực sản xuất linh kiện Điện tử. 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng như sau: 

❖ Vị trí: Kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) 

❖ Số lượng: 05 

❖ Yêu cầu: 

• Sinh viên tốt nghiệp khoa Điện tử 

• Có kiến thức về điện tử ứng dụng: chuyển đổi DC-DC, bộ sạc onboard trong ô tô 

• Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu bằng Tiếng Anh 

• Có kỹ năng sử dụng phần mềm Solid Work để thiết kế 3D 

• Có khả năng sử dụng công nghệ mới 

• Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, có tính 

sáng tạo 

❖ Chính sách: 

• Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp 

• Có cơ hội học hỏi và tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài 

• Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến 

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao 

động Việt Nam 

• Lương tháng 13 nêu rõ trong hợp đồng và 14 ngày phép năm. 

• Có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể do công ty tổ chức: thi văn nghệ, bóng 

đá, đi cắm trại … 

❖ Hồ sơ xin việc: 

• Đơn xin việc và CV bằng tiếng Anh 

• Bằng cấp liên quan  

• Bảng điểm 

Hồ sơ vui lòng gửi về địa chỉ email: anh.le@grupopremo.com hoặc nộp trực tiếp tại: Đường số 

8, Lô 21 – KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 

Liên hệ phòng Hành chính-Nhân sự: 0235 3949 010 – Máy lẻ: 109 gặp Ms. Ánh 
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