
Công ty TNHH T-lands Work tuyển dụng 

Vị trí: KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ 

Số lượng: 02 

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ học vấn: Đại học 

Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm 

Loại công việc: Toàn thời gian cố định 

Tuổi: 22-30 

Lương: thương lượng 

Mô tả công việc: 

- Thực hiện công việc thiết kế máy móc cơ khí 

- Thiết kế, cải tạo, điều chỉnh, lập các bản vẽ ...tiến hành thực nghiệm trước khi áp dụng vào 

sản xuất đại trà. 

Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng 

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu, linh kiện cơ khi, chế tạo máy. 

- Đọc hiểu bản vẽ cơ khí chế tạo máy. 

- Có kinh nghiệm lắp ráp các máy tự động hóa trong công nghiệp. 

- Chăm chỉ, chịu khó tìm hiểu công việc. 

- Hòa đồng, cởi mở với đồng nghiệp. 

- Có tinh thần cầu tiến trong công việc.  

- Giao tiếp tốt tiếng Anh/Nhật (ưu tiên tiếng Nhật). 

Quyền lợi: 

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN 

- Thưởng Lễ, Tết. 

- Phụ cấp di chuyển  

- Cơ hội đi huấn luyện đào tạo ở nước ngoài. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chúng tôi Công ty TNHH T-Lands Work được thành lập vào ngày 02/10/2015, thừa hưởng 

kinh nghiệm kỹ thuật từ Công ty mẹ là Lands Work Nhật Bản với bề dày lịch sử hơn 60 năm 

trong lĩnh vực sản xuất máy chế biến đậu nành, đậu hũ cũng như các máy móc thực phẩm khác. 

Lĩnh vực hoạt động chính : 

- Tư vấn, thiết kế, chế tạo, lắp đặt dây chuyền máy chế biến thực phẩm. 

- Kinh doanh thương mại các sản phẩm điện máy từ Nhật Bản. 

Địa chỉ: 136 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Phú Nhuận, TPHCM 

Tel: 028 3990 1535 

Email: tlandswork@gmail.com 

Website: tlandswork.com.vn 
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