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NHÂN VIÊN SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ - GROUND SUPPORT EQUIPMENT
STAFF
Trung tâm PVMĐ Đà Nẵng – Da Nang Station

Đội trưởng đội sửa chữa trang thiết bị - Ground support equipment
Manager
Đảm bảo các trang thiết bị phục vụ mặt đất phải được bảo dưỡng và sửa chữa kịp
thời, nhằm duy trì và đảm bảo an toàn cho các thiết bị phục vụ cho các chuyến
bay của Jetstar Pacific.
Ensure all Ground Service Equipment (GSE) is timely maintenance and repair, in
order to maintain safety for GSE which is used for JPA flights serving.

Trách nhiệm và nhiệm vụ
Responsibilities and
accountabilities
For what decisions is this
role responsible?
For what budget, revenue or
other financial measures is
this role responsible, either
directly or indirectly?

Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng Đội sửa chữa trang thiết bị về hiệu quả công
việc cũng như chất lượng công việc của Đội Trang thiết bị mặt đất thuộc Jetstar
Pacific Airlines
Accountable to GSE Manager: works performance as well as works quality of
GSE team.
Đóng góp vào việc phát triển không ngừng của các dịch vụ sân bay liên quan
đến mục tiêu hoạt động và mục tiêu khách hàng theo kế hoạch kinh doanh ngắn
và dài hạn
Contribute, building up airport service quality, in order to achieve operational
targets, customer indicators according to short term/long term business targets
Chịu trách nhiệm thực hiện và đẩy mạnh văn hóa Jetstar Pacific bao gồm văn
hóa phục vụ, phương thức hoạt động và đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ
Responsible for implementing and promoting JPA culture included: service
culture, operations procedures and ensure security & safety, service quality.
Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình của Công ty
Strictly comply with policies, regulations, procedure of company
Thực hiện bảo dưỡng sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng đạt yêu cầu về chất
lượng và thời gian hoàn thành.
Perform GSE maintenance works and repair all damaged GSE which is failed to
pass quality standard requirements.
Đảm bảo trang thiết bị phục vụ an toàn các chuyến bay tại sân bay
Ensure safety for ground service equipment, guarantee safety for JPA flights
Thực hiện công việc khác theo sự phân công, điều động của Đội trưởng
Perform other tasks as assigned as GSE Manager

Quan hệ trong công việc
Business relationship
With whom does this role
interact? List the titles and
departments/ organisations.
Phẩm chất cá nhân
Personal Specifications

Nội bộ: Đồng nghiệp
Internal: Colleagues
Bên ngoài: nhà cung cấp
External: Supplier
Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực
Good health, be able to work under pressure
Lý lịch rõ ràng (lý lịch tư pháp số 02)
Clear Criminal records (form No.02)
Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.
Careful, honest, responsible & teamwork
Kĩ năng giải quyết vấn đề
Solving issue skill

Kiến thức, kỹ năng và
kinh nghiệm
Knowledge, Skills and
Experience

Tuổi từ 25-38
Age: 25-38 yrs old
Trung cấp nghề (sửa chữa, cơ khí, kỹ thuật, sửa chữa ô tô) trở lên.
Graduated from Vocational school (maintenance, mechanical, engineering,
automotive repair) or above
Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô
Priority for candidate has driving license
Tiếng Anh TOEIC 400, có thể hiểu các văn bản bằng tiếng Anh : sơ đồ điện, sơ
đồ máy móc…
English: TOEIC 400,, can understand documents by English: electrical
diagrams, machine schematics...

Ứng viên dự tuyển vui lòng gửi bản scan Sơ yếu lý lịch, Phiếu khám sức khỏe, Chứng chỉ tiếng Anh
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email:

recruitment@jetstarpacific.com.vn trước ngày 15/12/2016 với tiêu đề: Ứng tuyển vị trí “Nhân viên
sửa chữa trang thiết bị – Đà Nẵng”.

