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hồ sơ năng lực
CÔNG TY TNHH AM TECH VIỆT NAM

THƯ NGỎ
Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt CÔNG TY TNHH
AM TECH VIỆT NAM gửi tới quý khách hàng lời
chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành
công.
AM TECH VIỆT NAM được biết đến như một nhà cung
cấp chuyên nghiệp các giải pháp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật
chất lượng cao, công nghệ tiên tiến cho khách hàng ngành Cơ
khí chế tạo máy, tự động hóa và một số ngành công nghiệp phụ
trợ khác.
Bằng nỗ lực không ngừng của cán bộ công nhân viên, AM TECH
VIỆT NAM đã và đang vươn lên trở thành công ty cung cấp sản phẩm
cơ khí hàng đầu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
AM TECH VIỆT NAM cam kết mang đến cho khách hang sự hài lòng tối
đa bằng các sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất.
Thay mặt CÔNG TY TNHH AM TECH VIỆT NAM, tôi xin chân thành cảm ơn
quý khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác với chúng tôi thời gian qua. Hy vọng
chúng tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của Quý khách hàng.
Trân trọng kính chào.
GIÁM ĐỐC
DƯƠNG QUANG HOÀN
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TẦM NHÌN
Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, AM TECH VIỆT NAM phấn
đấu trở thành Tập đoàn kinh tế, kỹ thuật đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực, hướng đến một
Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế. AM TECH VIỆT NAM mong muốn tạo nên một thương hiệu
Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH
Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu, thành viên và đối tác dựa
trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức.
Hài hòa những lợi ích cơ bản của Chủ sở hữu, Người lao động, Đối tác và Cộng
đồng dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng.
Kiên trì xây dựng đội ngũ nhân viên có đạo đức tốt, giỏi chuyên môn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
• Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu
của công ty.
• Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty.
• Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương châm hoạt động.
• Bản sắc văn hóa là điểm tựa cho mọi hoạt động và là niềm tự
hào của công ty.
• Sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên tạo nên cơ hội
thăng tiến và xác định quyền lợi.
• Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh.

- Phương châm làm việc của chúng tôi: Đảm bảo chất
lượng bảo ôn tốt nhất theo yêu cầu kỹ thuật công trình
- Thẩm mỹ công trình cao - Thời gian thực hiện:
Nhờ đội ngũ nhân công lớn, thêm đó là sự hợp tác
chặt chẽ cùng nhiều đơn vị nhân công thi công
bảo ôn khác, chúng tôi luôn đảm bảo thời gian
thi công được yêu cầu.
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GIỚI THIỆU
CÔNG TY TNHH AM TECH VIỆT NAM được biết đến như một nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải
pháp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, công nghệ tiên tiến cho khách hàng ngành Cơ khí
chế tạo máy, tự động hóa và một số ngành công nghiệp phụ trợ khác.
Công ty có văn phòng chính tại Hà Nội và một chi nhánh tại Hồ Chí Minh. Với đội ngũ chuyên gia,
kỹ sư được đào tạo chuyên sâu, chuyên trách từng mảng sản phẩm, chúng tôi luôn đem đến cho
khách hàng những giải pháp kỹ thuật, thương mại đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng.
Chúng tôi cũng đảm nhận cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như: Bảo trì, đại tu, sửa chữa, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng các loại máy móc thiết bị trong công nghiệp.

CÔNG TY TNHH AM TECH VIỆT NAM hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107262992 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 23/12/2015
với số vốn điều lệ là 9.800.000.000 đồng. Các sản phẩm, dịch vụ của AM TECH VIỆT NAM
được khách hàng đánh giá cao cả về sự uy tín lẫn chất lượng.

THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH AM TECH VIET NAM
Văn phòng giao dịch: C6/D6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Nhà máy 1: Khu sản xuất kinh doanh Bãi Dầm, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0968.565.128 - 094 8199 468
Email: info@amtech.com.vn
Website: https://amtech.com.vn
Mã số thuế : 00107262992
Người đại diện: Dương Quang Hoàn - Giám đốc
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LĨNH VỰC CUNG CẤP
Gia công chế tạo chi tiết máy, đồ gá
Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất, băng tải
Thiết kế chế tạo máy tự động theo yêu cầu
Thiết kế chế tạo khuôn mẫu
Thiết kế chế tạo bàn thao tác, giá kệ
công nghiệp
Các sản phẩm thương mại
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BAN GIÁM ĐỐC

Phòng Sales,
Marketing

Phòng Hành Chính
Kế Toán

Nhà máy sản xuất

Phòng Thiết kế

Phòng Gia công
CNC

Phòng Thiết kế
Cơ khí

Phòng Gia công
kết cấu

Phòng Thiết kế
Điện

AM TECH VIỆT NAM sở hữu đội ngũ nhân viên, lao động lành nghề với tổng số 33 nhân viên, trong đó:
Kinh doanh: 03 người
Gia công kết cấu: 03 người
Thiết kế cơ khí: 05 người
Thiết kế đấu điện: 03 người

Lắp ráp test máy: 08 người

Vận hành máy CNC: 06 người

Kế toán: 02 người

Ban lãnh đạo: 03 người

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Chính sách phát triển nhân sự của AM TECH VIỆT NAM luôn coi trọng và thu hút nhân tài “lấy nhân làm
gốc”. Với định hướng trên, đội ngũ nhân sự của AM TECH VIỆT NAM ngày càng gia tăng về số lượng và chất
lượng cùng quy mô lớn mạnh của Công ty. AM TECH VIỆT NAM có môi trường làm việc thân thiện, hiện đại,
phát huy cao nhất năng lực của từng nhân viên, góp phần nâng cao thương hiệu, hình ảnh của công ty với
khách hàng.
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HỒ SƠ PHÁP LÝ
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NĂNG LỰC MÁY MÓC
AM TECH VIỆT NAM với quy mô nhà máy rộng 800m2, được trang bị đồng
bộ các thiết bị, máy móc và phương tiện cần thiết với chất lượng kĩ thuật đạt
tiêu chuẩn cao, đáp ứng được từ khâu thiết kế đến sản xuất, chế tạo và kiểm
tra chất lượng sản phẩm với công nghệ tiên tiến, tổ chức lắp đặt hệ thống
thoả mãn mọi yêu cầu kỹ thuật khắt khe của khách hàng.
Phay CNC: 		
06 chiếc
Máy mài phẳng:
01 chiếc
Tiện CNC: 		
02 chiếc
Máy cắt tôn 3m:
01 chiếc
Cắt dây CNC: 		
02 chiếc
Máy đột lỗ:		
01 chiếc
Tiện cơ:		
01 chiếc
Máy hàn CO2 ,
Máy gấp Amada 80T: 01 chiếc
Hàn TIG: 		
08 chiếc
...
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN XUẤT
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
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CÔNG TY TNHH AM TECH VIET NAM
Văn phòng giao dịch: C6/D6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Nhà máy 1: Khu sản xuất kinh doanh Bãi Dầm, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0968.565.128 - 094 8199 468
Email: info@amtech.com.vn
Website: https://amtech.com.vn
Mã số thuế : 00107262992

