آگهي استخدام

كد آگهي007 :

شركت آسان خودرو  -فعال در زمینه واردات و ارائه خدمات پس از فروش ماشین آالت راه سازی و معدنی  ،لیفتراک و تجهیزات ساختمانی و الکتریکی -جهت تکمیل نیروهای تخصصی خود از عالقمندان در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید:

كد شغل

عنوان سازماني

جنسيت

مدرك تحصيلي

سابقه كاري

21

فورمن تعميرات راهسازي

آقا

ديپلم/فوق ديپلم

حداقل  8سال

آقا

ديپلم (غير از رشته علوم انساني)

حداقل  10سال

آقا

کارشناس مکانيك /ماشين آالت

 4سال

22

23

24

فورمن (سرمونتاژکار) نصب و تعميرات
تاورکرين

کارشناس فني موبايل کرين و پمپ بتن

تکنسين مونتاژ و تعميرات مکانيکال
تاورکرين

آقا

ترجيحاً فوق ديپلم مرتبط ( فني -مکانيك -مکانيك خودرو) و
حداقل ديپلم مرتبط

25

تکنسين تعميرات برق تاورکرين

آقا

سن حداقل  30سال و حداکثر  45سال ،توانايي سرپرستي تيم ،تسلط کامل به سيستم هاي هيدروليك ،برق و موتور ،روابط عمومي
قوي ،تسلط به زبان فني
سن حداقل  30سال و حداکثر  45سال ،توان بدني مناسب جهت کار در ارتفاع ،تسلط براصول عمليات مونتاژ و دمونتاژ تاورکرين

آشنا به مسايل فني و تعميرات جرثقيل -آشنا به عيب يابي و تنظيمات سيستمهاي مختلف جرثقيل و پمپ بتن  -تسلط به زبان
انگليسي (مکالمه و مکاتبه)
سن حداقل  25سال و حداکثر  35سال ،توانايي بدني مناسب جهت کار در ارتفاع ،آشنايي کامل با اصول عمليات مونتاژ و دمونتاژ

حداقل  4سال

فوق ديپلم برق صنعتي ( در صورت تحصيالت در رشته
الکترونيك و يا کنترل ،بايستي بر برق قدرت نيز تسلط مناسب

توضيحات

حداقل  3سال

تاورکرين

سن حداقل  25سال و حداکثر  35سال ،توانايي بدني مناسب جهت کار در ارتفاع ،آشنايي کافي با اصول کنترل دور و درايو فرکانس

داشته باشد)

26

27

تکنسين فني ماشين آالت راهسازي،
ساختماني و معدني

تکنسين موبايل کرين و پمپ بتن

آقا

ديپلم ترجيحاً فني

 1تا  3سال

آقا

فوق ديپلم مکانيك /مکانيك خودرو /صنايع

 3سال

آشنا به مسائل فني و تعميرات ماشين هاي راهسازي،ساختماني و معدني ،آشنا به زبان انگليسي ،آمادگي اعزام جهت ماموريت هاي فني
به کليه نقاط کشور

آشنا به عيب يابي و تعميرات فني جرثقيل -آمادگي اعزام جهت انجام امور فني در اقصي نقاط کشور -آشنا به اپراتوري ،سرويس و
تگهداري و سيستمهاي هيدروليك و برق جرثقيل و پمپ بتن

متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت تكميل نمودن فرم استخدامي به وب سايت  WWW.ASANKHODRO.COMقسمت دعوت به همكاري مراجعه نموده و يا رزومه خود را به شماره  66185740فكس نمايند( .درج كد شغلي و عنوان شغلي
ضروري مي باشد).

