FAST TRACK YOUR NEW CAREER!
Entry-level Employment + Paid Training
with potential for your future.
CAES, a government contractor, is
hiring Manufacturing Technicians.
Full-time Temp to Perm positions (within 3
months)
$19.00/hr [increases to $20.00/hr with full
benefits after probationary period]
Paid accelerated college-level training in the
first 75-days of your probationary period.
No experience required
Located in South San Jose
Qualifications:
English proficiency and good college math
Excellent hand and eye coordination
Clear background check and drug test

APPLY NOW
bit.ly/great_new_job
For more information or assistance,
contact nakisa.hupman@sanjoseca.gov

★★ Join us to get your questions answered ★★
January 25th at 10am via zoom
Sign-up at bit.ly/3K4IdTG

SERVICES PROVIDED AT NO COST
CAREER CENTERS | SAN JOSE 408.794.1234
GILROY 408.758.3477
WWW.WORK2FUTURE.ORG
work2future provides NO-COST career services to Santa Clara County residents.
please contact a career center for information about our other programs.
ADA, Equal Opportunity Employer Programs, Auxiliary Aids, and
services are available upon request to individuals with disabilities.
Some conditions may apply. For TTY access call: 408.294.9337.

APLICA YA
bit.ly/great_new_job

¡ACELERA TU NUEVA CARRERA!
Empleo de nivel de entrada + Capacitación pagada con potencial para su futuro.
CAES, un contratista del gobierno, está contratando Técnicos de Manufactura.
Posiciones temporales a permanentes de tiempo completo (dentro de 3 meses)
$19.00/hr [aumenta a $20.00/hr con beneficios completos después del período de prueba]
Capacitación acelerada de nivel universitario pagada en los primeros 75 días de su
período de prueba.
No se necesita experiencia
Ubicado en el sur de San José
Calificaciones:
Dominio del inglés y buenas matemáticas universitarias.
Excelente coordinación de manos y ojos.
Verificación de antecedentes clara y prueba de drogas

★★ Únase a nosotros para obtener respuestas a sus preguntas ★★
25 de enero a las 10am vía zoom — Regístrate en bit.ly/3K4IdTG

TIẾN ĐỘ NHANH VỚI NGHỀ NGHIỆP MỚI CỦA BẠN!
Cấp bậc khởi đầu + Đào tạo có lương với tiềm năng cho tương lai của bạn.
CAES, một nhà thầu chính phủ, đang thuê Kỹ thuật viên Sản xuất.
Các vị trí Temp to Perm toàn thời gian (trong vòng 3 tháng)
$19,00/giờ [tăng lên $ 20,00 / giờ với đầy đủ quyền lợi sau thời gian thử việc]
Đào tạo cấp tốc trình độ đại học được trả tiền trong 75 ngày đầu tiên của thời
gian thử việc của bạn.
Không cần kinh nghiệm
Nằm ở Nam San Jose
Trình độ:
Trình độ tiếng anh và tốt toán đại học
Kỷ năng phối hợp tay và mắt
Kiểm tra lý lịch rõ ràng và Xẻt nghiệm ma túy

★★

★★

Tham gia với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc của bạn
Ngày 25 tháng 1 lúc 10 giờ sáng qua zoom — Đăng ký tại bit.ly/3K4IdTG

GHI DANH NGAY BÂY GIỜ

bit.ly/great_new_job

