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• Lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện chương trình PM ( kế hoạch bảo trì)
• Lập kế hoạch vật tư thay thế và dự phòng: đặt hàng vật tư, phụ tùng thay thế và theo dõi tiến độ
thực hiện
• Thảo luận với cấp trên trong các cuộc họp PM tháng/ quý/ năm cho các line, các thiết bị thuộc
khu vực quản lý
• Tình trạng hoạt động của dây chuyền sản xuất, thiết bị phụ trợ và các thiết bị khác
• Các vật tư, phụ tùng dự phòng tại kho vật tư
• Tracking thời gian giao hàng.
• Viết WI, SOP cho công việc sửa chữa máy móc thiết bị trên dây chuyền, training, hướng dẫn cho
nhân vien thực hiện công việc bảo trì thông qua SOP, WI
• Kiểm soát ngân sách R&M của lines khu vực phụ trách on target.
• Thời gian làm việc: Hành chính – Off chủ nhật
• Làm việc tại: Đường Hữu Nghị, KCN VSIP – Phù Chẩn – Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh
• Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng các ngành Điện/ Cơ khí hoặc các ngành liên quan
• Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí bảo trì ( ưu tiên có kinh nghiệm bảo trì thiết bị phụ trợ)
• Tin học văn phòng cơ bản
• Tiếng anh: Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên môn
• Thu nhập: 13tr – 17tr/tháng
• Nhận việc ngay, 100% lương từ những tháng đầu tiên
• Được làm việc trong môi trường công ty đa quốc gia chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
• Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
• Nghỉ phép hàng năm theo Luật (12 ngày phép),10 ngày lễ tết
• Ăn Cơm trưa Tại Nhà máy.
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