
Tiêu đề Nhân Viên ky thuật

Học vấn - Ngoại ngữ

Kinh nghiệm làm việc

Quản lý và vận hành sưa chữa...... Lam văn pong băng tiêng trung 1 itKỹ Năng

Vị trí mong muốn:
Mức lương gần đây nhất:

Mức lương mong muốn:
Cấp Bậc Mong Muốn:

Loại công việc:
Ngành nghề mong muốn:

Nơi làm việc ưa thích:

Mục Tiêu Nghề Nghiệp:

Có thể đổi chỗ ở:
Có thể đi công tác:

Mục Tiêu Nghề Nghiệp
Nhân Viên ky thuật
8,000,000 VNĐ
Hơn 8,000,000 VNĐ
Kỹ thuật viên/Kỹ sư
Toàn thời gian cố định
Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí
Điện / Điện tử
Ô tô
Bảo trì / Sửa chữa
Hà Tĩnh
Nghệ An
Ôn đinh phu hop voi năng lực và mong muon dc phát huy kinh nghiêm và sở
trường
Có
Có

THÔNG TIN CÁ NHÂN TUẤN NGUYỄN BÁ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/4/1992
Địa chỉ: Thanh liên. Thanh chương. Nghệ an, Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại: 0987332902
Di động: 0987332902
Email: batuan.oto.skv@gmail.com

10/2018 - 10/2018 Dh sp ky thât vinh
Cao đẳng

Công nghệ ky thuật oto.

Ngoại ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại) - Trung cấp

Tổng số năm kinh nghiệm
làm việc

5 năm

Công ty làm việc gần đây
nhất

Cty Formosa hà tĩnh

Vị trí công việc gần đây
nhất

Nhân Viên văn phòng

Nhân Viên ky thât. Vận hành và có biết sửa chác các loại máy móc về cơ và điện. Hiên tai làng cả bên
văn phòng co biết qa tiếng trung

CHI TIẾT HỒ SƠ ỨNG VIÊN 
www.CareerLink.vn 

Chi tiết hồ sơ ứng viên - Tuấn Nguyễn bá Trang 1 / 1


	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	TUẤN NGUYỄN BÁ
	Tiêu đề
	Học vấn - Ngoại ngữ
	10/2018 - 10/2018

	Dh sp ky thât vinh
	Ngoại ngữ
	Kinh nghiệm làm việc
	Tổng số năm kinh nghiệm làm việc

	5 năm
	Công ty làm việc gần đây nhất

	Cty Formosa hà tĩnh
	Vị trí công việc gần đây nhất

	Nhân Viên văn phòng
	Kỹ Năng
	Mục Tiêu Nghề Nghiệp


