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VIET NAM FT-RF JSC
Đ/c: Lô P, KCN Bin
̀ h Xuyên, thị trấ n Hương Canh, huyện Bình
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Giới thiệu nhà tuyển dụng:
Công ty công nghệ không dây FT-RF Đài Loan chuyên về lĩnh vực Antenna, ăng ten tiêu
chuẩn, đo lường và hiệu chuẩn hiệu suất ăng-ten, ăng-ten tùy chỉnh và giải pháp RF. Công ty
chúng tôi sản xuất một loạt các ăng-ten được sử dụng thành công bởi nhiều tổ chức trong và
ngoài nước; chúng tôi có một đội ngũ R & D với hơn 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu & sản
xuất ăng ten đạt Top 10 thế giới và cung cấp các dịch vụ đo lường về cao tần khác cho tất cả
các khách hàng nhu cầu.
Để đạt được nhu cầu phát triển và mở rộng nhà máy, Công ty FT-RF Việt Nam có vốn đầu
tư nước ngoài được ra đời dưới sự quản lý bởi các kỹ sư trực tiếp từ Đài Loan. Được cung cấp
các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc. Đặc biệt được làm việc với
phòng kiểm tra ăng-ten hiện đại và lớn nhất Châu Á.

Vị trí tuyển dụng:
1. Kỹ sư cơ điẹ n tử: 8 người







Tiếp nhận bản vẽ, lập trình gia công cho các máy CNC.
Kiểm soát quy trình và chương trình gia công.
Hướng dẫn công nhân vận hành, gia công trên máy CNC.
Quản lý, bảo quản trang thiết bị, máy móc.
Thà nh thạ o tin họ c van phò ng word, exel
Có khả nang là m bá o cá o và khả nang thuyé t trình

2. Kỹ sư điẹ n tử tự đọ ng hó a: 8 người





Hiẻ u vè kỹ thuạ t điẹ n tử, hẹ thó ng PLC, lạ p trình vi điè u khiẻ n
Thié t ké mạ ch điẹ n và vẽ mạ ch tren moi trường Altium hoạ c phà n mè m chuyen dụ ng
Thà nh thạ o tin họ c van phò ng word, exel
Có khả nang là m bá o cá o và khả nang thuyé t trình

3. Kỹ sư điẹ n tử viẽ n thông: 8 người







Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT, Antenna (Ưu tiên
các Trường ĐH Bách Khoa; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện KTQS,
Khoa CNTT ĐH Giao Thông Vận Tải)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh Toeic 550 trở lên hoặc giao tiếp, đọc dịch tài liệu tốt
Ưu tiên những ứng viên giao tiếp tốt tiếng Trung và du học Đài Loan chuyên ngành
Điện tử viễn thông.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm về lĩnh vực kỹ thuật điện tử.
Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức cơ bản của kỹ thuật điện tử, kỹ thuật
viễn thông, kỹ thuật anten và siêu cao tần.
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Hiểu biết về các linh kiện điện tử, các vi điều khiển cơ bản (AVR, PIC…), các giao tiếp
truyền thông cơ bản (UART, SPI, I2C…)
Có kiến thức cơ bản về thiết kế các mạch RF, các mạch số tốc độ cao. Có kinh nghiệm
thiết kế mạch số tốc độ cao là ưu thế.
Thành thạo một trong các công cụ thiết kế Allegro, Altium
Có kỹ năng làm báo cáo, trình bày và thuyết trình tốt.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu cầu:










Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành điện – điện tử, cơ điện , cơ khí
Yêu thích và am hiểu về cơ điện – điện tử.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
Yêu thích công việc
Thành thạo tin học văn phòng.
Trình độ tiếng Anh: Toeic 550
Ưu tiên biết Tiếng Trung
Giới tính: Nam
Tuổi đời: Từ 23-35 tuổi.

Quyền lợi:







Được làm việc trong Công ty có vốn đầu tư nước ngoài về nghiên cứu và sản xuất Top
10 thế giới với công ty mẹ có trụ sợ tại Đài Loan.
Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ ngay khi ký HĐ lao động và thường xuyên trong quá
trình làm việc bởi các kỹ sư trực tiếp từ Đài Loan hoạ c cá c chuyên gia được đà o tạ o từ
Đà i Loan vè . Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả
làm việc. Đặc biệt được làm việc với phòng kiểm tra Antenna hiện đại và lớn nhất Châu
Á.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định
của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, hiệu quả và nhiều cơ hội để phát triển
nghề nghiệp cho bản thân.

Thời gian làm việc: full-time
Nơi làm việc: Lô P, KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Lương: 5.000.000- 8.000.000 VNĐ.
Chi tiết lương sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Hồ sơ:





Thư dự tuyển, CV (tiếng Việt).
Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng).
Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ , bảng điểm ( nếu có)
Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
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Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.
Đơn xin việc viết tay.

Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email: hainguyen@alphavina.com hoặc
nộp trực tiếp tại Văn phòng công ty: Só 9, tỏ dan phó Chợ, phường Đạ i Mõ , Nam Từ Liem, Hà
Nọ i.

Hạn nộp hồ sơ: 30-07-2018
Liên hệ : (Mr) Nguyễn Hải SĐT: 0916.106.103

