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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2018 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

 Công ty CP Thiết bị Hàng hải Mecom chuyên xuất nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt các loại thiết 

bị điện tử Hàng hải, thiết bị Viễn thông dùng trong ngành đánh bắt thủy hải sản và các nhu cầu phục 

vụ kinh tế khác. Do nhu cầu SXKD, Công ty chúng tôi cần tuyển: 

Nhân viên Thiết kế sản phẩm – Số lượng 02 nhân sự. 

 Yêu cầu:  

- Nam tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Điện tử Viễn thông. 

- Có kiến thức về truyền sóng, truyền số liệu, anten, tín hiệu cao tần và truyền dẫn 

- Biết thiết kế mạch analog, mạch số, mạch vi xử lý 

- Có kinh nghiệm lập trình vi xử lý trên nền  Assambly, C, Basic 

- Có tư duy logic, sáng tạo, nhanh nhẹn trong công việc 

- Thành thạo một trong các phần mềm thiết kế mạch: Orcad, Altium Designer, Eagle 

- Biết sử dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật Autocad, Corel,… 

 Mô tả công việc:  

- Thiết kế sản phẩm mới, cải tiến nâng cấp các sản phẩm của Công ty 

- Tham gia tư vấn, tìm giải pháp thiết kế và tham gia các dự án của công ty đang thực hiện. 

 Chế độ phúc lợi:  

Lương theo năng lực + Các khoản tiền thưởng trong năm (Lễ thưởng 0.5th, Tết thưởng từ 2-3 

tháng ). Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ mát hàng năm, nghỉ phép theo quy định. 

 Địa điểm làm việc: 244 Bùi Văn Ba, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM. 

 Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản sao hộ khẩu, bản sao giấy chứng minh, giấy 

khám sức khỏe, bằng tốt nghiệp, bảng điểm, bản sao các văn bằng có liên quan. 

 Nộp hồ sơ tại địa chỉ: 

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Thiết bị Hàng Hải MECOM 

22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM  

Hoặc 142 đường D1, khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM 

Điện thoại: 028.38210132 / 0902 545 883 (Mrs Vân) 

Email: nguyenthivan@mecom.com.vn Website: www.mecom.com.vn 

 Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/10/2018. 
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  Chủ tịch HĐQT 

   Trần Hữu Cơ 

mailto:hcm@mecom.com.vn
mailto:nguyenthivan@mecom.com.vn
http://www.mecom.com.vn/

