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          THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           

Thông Tin Vị Trí Tuyển Dụng 

Vị trí tuyển dụng: 

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp 

Bộ phận:  

Phòng Thiết Kế & Kỹ Thuật 

Báo cáo cho:  

TP. Thiết Kế & Kỹ Thuật 

Nơi làm việc:  

Vũng Tàu 

Hình thức làm việc: 

Toàn thời gian cố định  

(thử việc 2 tháng) 

Mức lương thử việc:  

7-8 triệu/tháng 

(thử việc) 

Mô Tả Công Việc 

- Đọc hiểu các bản vẽ sơ đồ cấp điện, sơ đồ điện đơn tuyến, sơ đồ đi dây của hệ thống điện dân dụng và công 

nghiệp; 

- Thiết kế và lên bản vẽ sơ đồ cấp điện, sơ đồ điện đơn tuyến, sơ đồ đi dây của hệ thống điện dân dụng và 

công nghiệp; 

- Am hiểu về các thiết bị điện dùng trong hệ thống điện dân dụng và công nghiệp; 

- Biết sử dụng Autocad Electrical, Autocad Design và các phần mềm thiết kế 3D tương tự như Sketchup … 

(lợi thế lớn); 

- Hỗ trợ nhân viên tiếp thị kinh doanh trong việc tiếp nhân, đánh giá và tổng hợp các hồ sơ mời thầu, tư vấn 

và giải đáp các thắc mắc kỹ thuật về hệ thống điện theo yêu cầu từ phía khách hàng; 

 

Yêu Cầu Bằng Cấp và Kinh Nghiệm 

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học đạt loại khá trở lên chuyên ngành về Điện Công Nghiệp – Cơ Điện; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Microsoft Word, Excel, Powerpoint) 

- Đọc hiểu Tiếng Anh từ cơ bản trở lên (Anh văn tốt là một lợi thế), đặc biệt các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng 

Anh; 

- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh căn bản; 

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc; 

- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả; 

- Tính trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chủ động trong công việc được giao. 

Chế Độ Đãi Ngộ 

Sự đóng góp của bạn cho Công ty luôn được ghi nhận dưới chế độ phúc lợi và đãi ngộ "ngay và luôn": 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động; 

- Thưởng tháng lương thứ 13; 

- Du lịch hàng năm; 

- Thưởng Lễ, Tết; 

- Được đào tạo chuyên môn kỹ thuật trong quá trình tham gia các dự án; 

- Chế độ tiền ăn, ở, đi lại khi đi làm dự án xa; 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. 
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Yêu Cầu Hồ Sơ 

- Đơn xin việc; 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân; 

- Các bằng cấp có liên quan. 

Thông Tin Liên Hệ 

- Người liên hệ: Mr.Trình; 

- Email liên lạc: trinh.hv@binhminhisc.com; 

- Ngôn ngữ hồ sơ: Tiếng Việt 
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