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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao 

su Việt Nam (VRG), hiện là chủ đầu tư các Khu công nghiệp Phước Đông, Đông Nam, Lê 

Minh Xuân 3, Lộc An Bình Sơn, … cung cấp cơ sở hạ tầng, Nhà máy xử lý nước thải, Trạm 

cấp điện, Nhà máy cấp nước,…cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

Hiện tại, công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí sau: 

KỸ SƯ ĐIỆN 

(Làm việc tại TP.HCM, Tây Ninh) 

* Mô tả công việc: 

- Triển khai, giám sát xây dựng Trạm 110kV 

- Vận hành Trạm điện 110kV và lưới điện trung, hạ thế 

- Thẩm tra thiết kế và thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ thế. 

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp. 

* Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện Công nghiệp, Kỹ Thuật điện 

- Ưu tiên tốt nghiệp loại khá trở lên. 

- Thành thạo AUTO CAD, Word, Excel. 

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệp 

- Kỹ năng vi tính văn phòng 

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc. 

* Quyền lợi: 

- Hỗ trợ xe đưa rước CB-CNV từ Bãi xe Công ty (Big C Hoàng Văn Thụ) đi - về KCN. 

- Lương thỏa thuận theo yêu cầu và năng lực của ứng viên; 

- Các chế độ chính sách, bảo hiểm, phúc lợi, bảo hộ,… theo quy định hiện hành; 

- Được đào tạo theo chính sách của công ty. 

* Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về:  

- Văn phòng thành phố: 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. 

- Gửi CV trực tiếp qua Email thaoquyen@saigonvrg.com.vn 

- Hoặc liên lạc qua điện thoại: 028. 38479375 (gặp Ms Quyên).          

 

Xin trân trọng thông báo! 
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