
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC  

Số 66, Đường 65, P. Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC là đại lý cho các sản phẩm công nghệ cao 
trong ngành lúa gạo như tháp sấy lúa tuần hoàn, lò đốt trấu, máy tách màu gạo. 

Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án lắp đặt hệ thống sấy lúa tuần hoàn, máy tách màu 
gạo tại các doanh nghiệp, nhà máy lớn tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ra, còn 
rất nhiều dự án lắp đặt máy tách màu trong ngành điều, cà phê, trà,… 
Làm việc tại DTC bạn sẽ có cơ hội tiếp cận các máy móc công nghệ cao trong ngành 
nông nghiệp, cơ hội làm việc với chuyên gia nước ngoài và được đào tạo trong và 
ngoài nước. Một môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp. 

Quy mô công ty: 25-50 

Tên người liên hệ: Chị  Minh – SĐT: 0904.58.58.97 ; 028 66571516- email: 
minhchau8413@gmail.com 

  Chức Danh 

Kỹ sư  
Mô Tả Công Việc 

- Giám sát, theo dõi và quản lý kỹ thuật liên quan máy móc, thiết bị 
- Đảm nhận công việc vận hành và bảo trì máy móc theo công việc được giao 
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn 

 
Yêu Cầu Công Việc 

- Nam tốt nghiệp cao đẳng, đại học liên quan cơ khí, cơ điện có kinh nghiệm 
điều chỉnh, vận hành máy móc và sửa chữa cơ khí 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thuộc microsoft office ( word, excel ). 
- Tinh thần trách nhiệm, trung thực, điềm đạm, nhiệt tình trong công việc 
- Ứng viên có hộ khẩu tại các tỉnh miền tây. 
- Ưu tiên:  Có kinh nghiệm trong ngành gạo và biết lái xe ôtô/ mới ra trường. 
- Mức lương : 7-10 triệu/ tháng, 
- Địa điểm làm việc : Long An, TP HCM, các tỉnh miền Tây. 
- Phúc lợi : + Có phụ cấp ăn nghỉ khi đi công tác tỉnh. 

+ Phụ cấp xăng xe, điện thoại, nhà ở, đồng phục . 
+ Thưởng tháng 13 và thưởng các ngày lễ lớn. 
+ Nghỉ lễ nghỉ phép,đóng bảo hiểm theo quy định của Luật lao 
động Việt Nam.  
+ Thường xuyên tổ chức sinh nhật nhân viên, liên hoan công ty, 
du lịch. 

Hạn nộp hồ sơ: 22/8/2017 – 30/09/2017. 


