Tongyu Communications, Inc., Latvijas filiāle.
SIA „Tongyu Communication”, Latvijas filiāle uzņēmumam “Tongyu Communication,
Inc.”, kuram ir vairāk nekā 20 gadu pieredze, kā vadošajam antenu un
telekomunikāciju ierīču ražotājam Ķīnā, patreizējo biznesu Latvijā paplašinās ar jaunu
ražotni. Papildus informācija: http://tongyucom.com
Tāpēc mēs ielūdzam Tevi, lai Tu palīdzētu mums to izveidot kopā!

Elektronikas/ Signāliekārtu MONTĒTĀJS - Ar Apmācībām Ķīnā

Ko tas nozīmē:
Mēs neceram, ka būsi jomas speciālists, bet esam gatavi tevi apmācīt, lai tu tāds
kļūtu. Lai uzsāktu mūsu paplašināšanos mums nepieciešami daži spējīgi talanti, kuri
būs spējīgi apgūt zināšanas no mūsu Inženieriem Ķīnā, laika periodā līdz 1 gadam,
pēc kuriem tev būs iespēja uzsākt pilna laika darbu Rīgā, Latvijā vai palikt un strādāt
Žongšanā, Ķīnā. Šāva veida modelis zināms arī kā „Working Holiday”.

Tavi galvenie uzdevumi būs:
✓ Piedalīties apmācībās saistībā ar Produktu Elektroinženieriju
✓ Apgūt Telekomunikāciju tīklus, Antenu un Radio frekvenču iekārtu tehnoloģiju
✓ Apgūt Antenu kalibrēšanu un Radio frekvenču iekārtu regulēšanu piedaloties
praktiskā darbā
✓ Produkcijas kvalitātes pārbaudes un testēšanas no mehānikas inženiera skata punkta
✓ Iekšējo tehnisko dokumentāciju pārbaude

Darbs ir domāts Tev, ja Tu:
✓ Esi ieguvis koledžas vai tehnikuma grādu elektronikā, telekomunikācijās, mehānikā
vai citās saistošās programmās.
✓ Vēlies paplašināt savu redzes loku un izmantot iespēju strādāt ārzemēs
✓ Labi pārvaldi Angļu valodu sarunājoties un rakstot (Inženieri Ķīnā ar tevi sazināsies
Angliski)
✓ Esi spējīgs apgūt darbus un uzstādīt uzdevumu prioritātes

Tev mēs piedāvājam:
✓ Kompānijas Apmaksāta uzturēšanās un Ceļojuma Izmaksas. Palīdzēsim arī nokārtot
Vīzu.
✓ Bezmaksas apmācība uzņēmumā ar vairāk nekā 20 gadu vēsturi kā vadošās antenas
un RF ierīces ražotājs Ķīnā.
✓ Aizraujošu un daudzveidīgu darba pieredzi ar lieliskām karjeras izaugsmes iespējām,
stabilā, bet tai pat laikā arī augošā uzņēmumā.
✓ Lielisku iespēju pilnveidot sevi un savas prasmes Telekomunikāciju jomā
✓ Jūsu apmācību laikā tiks izmaksāta arī alga 800-1100Eur.

Darba vieta: Pēc apmācībām Zhongshan Pilsētā, Guangdong, Ķīnā, Pēc savas izvēlēs
Tu varēsi turpināt darbu Rīgā, Latvijā vai Ķīnā.
Slodze: Pilna laika
Sūti mums savu CV angļu valodā uz: paul@tongyucom.com ar atsauci:
“ Electronics/ Signal device assembler - With Training in China”

