
THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG 

Kính gửi: Ban Giám Hiệu Nhà trường 

             Phòng công tác sinh viên 

 

Lời đầu tiên thay mặt Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế Sài Gòn AST  gửi 

đến Quý Nhà trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. 

Công ty TNHH TMDV trang thiết bị y tế Sài Gòn là một Công ty hoạt động trong 

lĩnh vực lắp đặt và thi công các hệ thống khí y tế cho tất cả các bệnh viện trên cả nước. 

Hiện tại Công ty chúng tôi đang có cầu tuyển dụng Kỹ thuật viên lắp đặt thi công, và với 

mục đích mong muốn tạo thêm việc làm cho những bạn sinh viên sắp và mới tốt nghiệp 

và tìm thêm nhân viên làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.  Kính nhờ Quý Nhà trường 

hỗ trợ gửi thông tin tuyển dụng này đến các bạn sinh viên có nhu cầu. 

Thông tin tuyển dụng đính kèm với thư này. 

Xin chân thành cảm ơn. 

  



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT THI CÔNG LẮP ĐẶT 

 

CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN AST 

529 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, HCM 

Tel: 028 38.990.402    Fax: 028 35.114.800 

Lĩnh vực của 

công ty 

Cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế (Medical gas system) cho các bệnh 

viện trên khắp cả nước với hệ thống máy nén khí y tế, máy hút chân 

không, máy tạo khí oxy y tế được nhập từ Pháp, Anh, Đức 

Vị trí tuyển dụng Kỹ thuật lắp đặt và vận hành 

Số lượng tuyển 5 – 10 kỹ thuật 

Yêu cầu bằng 

cấp 

❖ Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề chuyên nghành Điện công 

nghiệp, cơ khí. 

❖ Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp / sinh viên thực tập 

Yêu cầu công 

việc 

❖ Am hiểu về điện công nghiệp, mạch điều khiển động cơ điện 

❖ Am hiểu về một số thiết bị cơ khí thông dụng như: van an toàn, 

van một chiều, truyền động trục vít, piston,… 

❖ Sử dụng được các thiết bị / công cụ cầm tay chuyên dùng nghành 

điện / cơ khí 

❖ Ưu tiên sử dụng được hàn điện / hàn oxy-axetylen, autocad 2D 

❖ Trung thực, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc 

❖ Sử dụng được mail để trao đổi công việc và các phần mềm văn 

phòng thông dụng 

Chế độ và lương ❖ Thử việc (1 tháng): lương 5 triệu (chưa bao gồm phụ cấp cơm, 

nhà ở) 

❖ Ký hợp đồng: 7 – 10 triệu tùy theo năng lực (chưa bao gồm phụ 

cấp cơm, nhà ở) 

❖ Sinh viên thực tập: hỗ trợ lương 3 triệu / 1 tháng 

Sau khi ký hợp đồng sẽ được hưởng các chế độ : Bảo hiểm SK, 

BHXH, BH tai nạn và các chế độ khác theo quy định nhà nước hiện 

hành 

Hồ sơ bao gồm Bảng tóm tắt thông tin và năng lực cá nhân (CV) 

Bằng cấp / chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và các giấy tờ cá nhân khác 

(Photo) 

Liên hệ Nộp hồ sơ qua email hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin sau: 

- Email: trang-nguyen@ast-company.vn 

- Phone: 0938.81.20.28 

 

mailto:trang-nguyen@ast-company.vn

