
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO 
  TUYỂN DỤNG 

   Là nơi tập hợp những cá nhân có hoài  

bão lớn,sáng tạo ,trách nhiệm và đạo 

đức. 

Mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu 

về lĩnh vực kỹ thuật Cơ Điện( M&E ) 

nhằm mang lại những giá trị cao nhất, giải 

pháp phù hợp,ứng dụng các công nghệ 

nhằm nâng cao các tiêu chuẩn,môi 

trường sống cho người sử dụng đặc biệt 

trong lĩnh vực nhà ở dân dụng cao 

cấp,nhà máy,văn phòng … 

Đề cao các giải pháp tiết kiệm năng 

lượng,thông minh,thân thiện với môi 

trường … 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

CÔNG TY CP KỸ THUẬT UREE VIỆT NAM 

965/78 Quang Trung,Phường 14,Quận Gò 

Vấp,TP.Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 0888 72 1080 - 0902 883 992 

Mail : huuhung.tran@uree.com.vn  

          huuhung.uree@gmail.com  

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

 1.Nhân viên thực tập 

Số lượng 12 vị trí – Nam/Nữ 

Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan – Độ tuổi từ 22  tuổi 

  - Kỹ thuật nhiệt lạnh 

  - Điện công nghiệp 

  - Gia công cơ khí… 

YÊU CẦU CHUNG 

Tại tất cả các vị trí ứng viên phải 

Đã và đang được trải qua các trường đào tạo các ngành phù hợp có liên qua 

hoặc mong muốn tìm kiếm môi trường để học hỏi có kinh nghiệm thực tế, có 

một phần hỗ trợ chi phí . 

Có phương tiện đi lại,tự túc chỗ ở,chấp nhận sự điều động,điều phối của 

công việc,chấp nhận di chuyển linh hoạt nếu có… 

CHẾ ĐỘ LƯƠNG –THƯỞNG 

Mọi chi tiết chế độ của nhân viên sẽ được trao đổi qua phỏng vấn trực tiếp 

Chúng tôi cam kết mọi quyền lợi của người lao động cao nhất tương xứng với 

sự đóng góp và cống hiến của các bạn. 

Cơ hội thăng tiến,sáng tạo và thăng hoa trong lĩnh vực ứng tuyển. 

Chúng tôi tuân thủ pháp luật Việt Nam đảm bảo mọi chế độ được hưởng theo 

luật lao động . 

 

Chúng tôi chào đón các bạn ! 

 

 


