CÔNG TY TNHH DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
http://www.dieboldnixdorf.com
Hà Nội: Phòng 6, Tầng 21, Tòa nhà Charm Vit, Số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Khang Thông (Happy Land), 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP
Hồ Chí Minh
Giới thiệu công ty:
Tập đoàn Diebold Nixdorf là một công ty hệ thống an ninh Hoa Kỳ được thành lập năm 1859, có trụ
sở chính tại bang Ohio, Mỹ. Với lịch sử hơn 150 năm, Diebold hiện có trên 17.000 nhân viên và hoạt
động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới với tên giao dịch tại thị trường chứng khoán New York là DN.
Diebold Nixdorf là tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ
trong lĩnh vực Tài chính toàn cầu, Ngân hàng, máy ATM cũng như tư vấn và triển khai hệ thống phần
mềm và các giải pháp an ninh tích hợp dành cho tòa nhà thông minh.
Công Ty TNHH Diebold Nixdorf Việt Nam là công ty con của tập đoàn Diebold Nixdorf Hoa Kỳ
tại Việt Nam. Do nhu cầu phát triển, công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí:
-

KỸ SƯ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG MÁY ATM tại HÀ NỘI và HỒ CHÍ MINH

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Kỹ sư sửa chữa, bảo dưỡng máy ATM (Kỹ Sư Chăm Sóc
Khách Hàng) tại HÀ NỘI và HỒ CHÍ MINH (02 NHÂN VIÊN)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sẵn sàng đi công tác xa, thường xuyên tại các tỉnh; Thường xuyên đi lại ngoài đường, di chuyển
giữa các địa điểm lắp đặt máy rút gửi tiền ATM.
- Triển khai, lắp đặt cấu hình phần mềm máy rút gửi tiền ATM và bàn giao máy ATM.
- Khắc phục sự cố máy rút tiền tự động ATM.
- Bảo trì định kỳ máy gửi rút tiền ATM
- Đào tạo cho các ngân hàng cách sử dụng và vận hành máy ATM.
- Có phương tiện đi lại (Xe máy), không ngại đi lại trong nội ngoại thành phố bằng xe máy, công tác
các tỉnh lân cận bằng xe khách.
• YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
1. Bằng cấp, tuổi, phương tiện làm việc:
- Nam, tuổi từ 22-30.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các ngành: Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Cơ khí
… từ các trường: Đại Học Bách Khoa, Đại Học Giao Thông Vận Tải, Đại Học Bưu Chính Viễn
Thông hoặc các trường kỹ thuật khác.
- Ưu tiên có thể đi làm ngay.
- Ưu tiên hộ khẩu Đà Nẵng.
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Ưu tiên các bạn đã làm công ty dịch vụ (đi ra ngoài thường xuyên làm dịch vụ).
- Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các công ty cùng ngành ATM.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

3. Kiến thức:
- Có kiến thức về điện tử, mạng, phần mềm. - Hiểu biết về mạch điện tử là một lợi thế.
- Có hiểu biết về phần cứng máy tính, biết sử dụng các phần mềm ứng dụng trên máy vi tính.
- Có hiểu biết về máy móc và nguyên lý hoạt động của máy móc.
- Ưu tiên có thể đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh và giao tiếp được Tiếng Anh (Không bắt buộc).
4. Kỹ năng và thái độ làm việc:
- Giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc và khách hàng, nhanh nhạy trong công việc.
- Sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ công việc với các nhân viên khác.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công
việc.
- Ưu tiên các bạn cần cù chịu khó.
• CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
- Được đào tạo 2 tháng trước khi đi làm thực tế về kỹ thuật và tác phong làm việc.
- Lương cơ bản cạnh tranh theo thỏa thuận (Tùy năng lực và kinh nghiệm).
- Tháng lương thứ 13 và thưởng theo đánh giá kết quả làm việc.
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại và công tác phí hấp dẫn: Thanh toán tiền xe, khách sạn, phụ cấp công tác,
lương thêm giờ.
- Được đóng đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.
- Được công ty mua bảo hiểm sức khỏe tại Việt Nam và bảo hiểm tai nạn Diebold care 24/24, áp dụng
toàn cầu.
- Được tham gia các hoạt động team building hàng năm.
- Chế độ thăm hỏi đối với nhân viên và người thân.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.
- Cơ hội được đào tạo tại nước ngoài với các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
- Được tham gia câu lạc bộ bóng đá Diebold và hòa mình vào cùng đội ngũ đồng nghiệp trẻ, năng động
và đoàn kết.
• HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ: Nộp qua email: hr_vn@dieboldnixdorf.com
- Đơn xin việc và Hồ Sơ xin việc (Ưu tiên hồ sơ tiếng Anh, trong đó ghi rõ mức lương hiện tại,
mức lương mong muốn), scan bằng cấp, bảng điểm và scan ảnh 4*6 gửi qua email:
hr_vn@dieboldnixdorf.com
Tiêu đề thư ghi rõ vị trí tuyển dụng:
- “KỸ SƯ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG MÁY ATM tại …”
(Lưu ý: Không scan gửi chứng minh thư, hộ khẩu, giấy khai sinh … qua email
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Địa chỉ công ty:
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