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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Phần 1. Tên công ty: CÔNG TY SH SOLAR FARM VINA 

- Hình thức công ty: Công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: Sản xuất điện năng lượng mặt trời 

- Địa chỉ: Đường D15 khu công nghiệp Châu Đức, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu: Nhà Máy Điện Mặt Trời Châu Đức. 

 

Phần 2. Thông tin tuyển dụng cơ bản 

 Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư điện – Trợ lý quản lý 

 Số lượng tuyển dụng: 01 

 Mô tả công việc:  

- Trợ lý các công việc của quản lý nhà máy: 

   + Quản lý nhà thầu phụ bảo vệ 

   + Quản lý nhà thầu vận hành của nhà máy 

   + Phối hợp công việc đối với các nhà thầu phụ liên quan nhà máy 

   + Quản lý hồ sơ theo dõi và thiết bị PCCC 

   + Quản lý kỹ thuật của nhà máy 

   + Nghiên cứu, tham mưu phối hợp công tác bảo trì nhà máy 

   + Các công việc khác được giao liên quan khác của quản lý nhà máy 

 Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. 

- Số năm kinh nghiệm: không bắt buộc 

- Thành thạo autocad, office. 

 Mức lương: 12-15 triệu (tùy vào năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) 

 Quyền lợi được hưởng: được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước cũng như quy định 

của công ty  

+ Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

+ Chế độ nghỉ phép 12 ngày trong 1 năm; 
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+ Chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước; 

+ Cơ hội làm việc với dự án nhà máy điện mặt trời lớn của Hàn Quốc 

+ Công việc ổn định lâu dài 

+ Ưu tiên các ứng cử viên nhà gần KCN Châu Đức của nhà máy, có ý định gắn bó lâu 

dài đối với nhà máy. 

 Yêu cầu hồ sơ: 

- CV xin việc yêu cầu ghi rõ quá trình làm việc, học tập của bản thân. 

- Bảng điểm, bằng cấp (bản photo). 

- Các giấy tờ khác chỉ đem theo khi được phỏng vấn. 

 

Phần 3. Thông tin nhận hồ sơ 

Người liên hệ: Nguyễn Minh Tuân 

Chức vụ: Quản lý nhà máy 

Địa chỉ email: tuan0801@soosan.co.kr 

Số điện thoại : 0932.122.065 


