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Giới tính Nam 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Báo cáo cho Trưởng bộ phận những thông tin về tình trạng của 
các MMTB  cũng như những sự cố đối với các MMTB, cách khắc 
phục và sửa chữa hay chi tiết về bảo trì bảo dưỡng định kỳ; 

• Làm báo cáo hằng ngày trạng thái của từng MMTB  (hoạt động 
hay dừng, dừng vì hư hỏng hay dừng vì phục vụ quá trình hoàn 
thiện); 
• Hỗ trợ tổ chức các cuộc tập duyệt các tình huống khẩn cấp;  

• Đảm bảo thực hiện việc báo cáo, lưu lại nhật ký các công việc 
bảo trì bảo dưỡng, sửa chửa cho các MMTB; 

• Thực hiện kế hoạch kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng theo các tài liệu 
hướng dẫn của các nhà sản xuất; 
• Giám sát việc kiểm tra, sửa chữa hằng ngày; 

• Hỗ trợ các đơn vị kiểm định độc lập hằng năm nếu được yêu cầu; 

• Nắm rõ tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan đến các dịch vụ, 
bảo hành và bảo trì. 
• Phối hợp với nhân viên các bộ phận khác để đảm bảo công việc 
vận hành, bảo trì bảo dưỡng và an toàn; 

• Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu/ ý kiến từ các bộ phận về các 
vấn đề liên quan đều được khắc phục hiệu quả và kịp thời; 
• Báo cáo cập nhật kết quả cho Trưởng bộ phận; 

• Truyền đạt những kiến thức liên quan đến quy trình bảo trì bảo 
dưỡng của từng thiết bị, trò chơi (Dựa trên các tài liệu hướng dẫn 
của nhà sản xuất); 
• Tham gia các cuộc diễn tập khẩn cấp (phòng cháy chữa cháy,....); 
• Tham gia các khóa đào tạo về sơ cứu khi công ty tổ chức. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 22 – 35  

Ngoại hình Trung bình 

Trình độ 
chuyên môn 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ 

thuật điện, Cơ điện tử 

Kỹ năng 
• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương 

đương. 

Tính cách 
• Tình thần trách nhiệm, chịu khó; 

• Cẩn thận. 

 


