
 

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH 
A:  Lô 14, Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
T:  1900 6464  |  F: 024 32012069 

E:  info@bagroup.vn  |  W:  www.bagps.vn 

 

 

Số: …… /2021/TB-BA Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Tuyển dụng Nhân viên Kỹ Thuật 

                       

BA GPS là Công ty Công nghệ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, 

chiếm thị phần số 1 toàn quốc trong lĩnh vực giám sát hành trình.  

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty chúng tôi cần tuyển: 

 
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 

Mô tả công việc: 

Triển khai lắp đặt, bảo hành thiết bị định vị và camera trên ô tô. 

Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị và ứng dụng. 

Khu vực làm việc:  

Đồng Nai: Long Thành, Long Khánh, Xuân Lộc, Trảng Bom 

Bình Dương: Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo 

Yêu cầu: 

Ứng viên: Nam 

Kinh nghiệm: không yêu cầu, có kinh nghiệm là lợi thế 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc bằng nghề các ngành công nghệ, kỹ thuật,… 

Có phương tiện đi lại 

Quyền lợi được hưởng: 

Lương cơ bản: 6 triệu/ tháng + Thưởng hiệu quả công việc. 

Hỗ trợ đường xa, ăn trưa, phụ cấp xăng xe, điện thoại. 

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc 

lợi khác: Nghỉ mát; teambuilding; khám sức khỏe định kỳ; sinh nhật; ốm đau; hiếu hỷ... 

Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động. 

Được đào tạo chuyên sâu khi nhận việc. 

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng chuyển về địa chỉ:  

Tuyendung@bagroup.vn / Người liên hệ: chị Bình _ 0912.505.375 
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