
 
 
Công ty Cổ phẩn Dịch vụ Hàng Hải Thiên Nam (gọi tắt là “TOS”) với 15 năm hình thành 
và phát triển với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ lắp đặt, vận 
hành và bảo dưỡng công trình dầu khí cho các nhà thầu dầu khí nước ngoài tại Việt Nam 
và trong khu vực. 
 
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh, TOS đang tìm kiếm ứng 
viên có năng lực và kinh nghiệm cho vị trí sau: 
  
Vị trí tuyển dụng  :  Kỹ sư điện tự động/ Thuỷ lực/ Cơ khí (03 người) 

Hình thức làm việc :  Toàn thời gian cố định 

Địa điểm làm việc : Vũng Tàu (trong bờ và ngoài biển) 

Mức lương bờ :  12 - 18 triệu/ tháng 

Mức lương biển : 2 - 4 triệu/ ngày 

Yêu cầu bằng cấp : Tốt nghiệp Đại Học 

Yêu cầu độ tuổi : Dưới 30 tuổi 

  
Mô tả công việc: 

 Nhận nhiệm vụ, kế hoạch từ Trưởng Phòng Kỹ thuật 
 Thiết kế và chế tạo các hệ thống điều khiển theo yêu cầu dự án. 
 Xây dựng các quy trình bảo dưỡng, vận hành thiết bị tự động hoá/ thuỷ lực/ máy 
 Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bóc tách vật tư, hướng dẫn công nhân trực tiếp thi công 
 Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị tự động hóa/ thuỷ lực/ máy 
 Kiểm tra chất lượng công việc và báo cáo kết quả công việc. 
 Lập báo cáo hoàn công 

 

Yêu cầu: 

 Ưu tiên các bạn hiện đang sống và làm việc tại Vũng Tàu 
 Tốt nghiệp khá, giỏi Đại Học (ưu tiên ĐH Bách Khoa) các chuyên ngành về Điện – 

Điện Tử, kỹ thuật điều khiển, bảo dưỡng công nghiệp, cơ khí động lực và thuỷ lực 



 Sử dụng tốt các phần mềm Office  
 Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Automation và Solidwork 
 Tiếng Anh:  tối thiểu TOEIC 550 
 Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu: Vừa ra trường hoặc 2-3 năm kinh nghiệm. 
 Trung thực, nhiệt tình, vui vẻ hòa đồng 
 Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc trên biển. 
 Ham học hỏi, tuân thủ kỉ luật lao động, có trách nhiệm cao đối với công việc được 

giao. 

Quyền lợi: 

 Được đảm bảo các quyền lợi cơ bản theo luật lao động  
 Thời gian thử việc 01 tháng. 
 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đối tác là các tập đoàn lớn trong 

nước và quốc tế, làm việc với các chuyên gia nước ngoài. 
 Được tham gia các dự án lớn tại Việt Nam và nước ngoài 
 Thu nhập, phụ cấp ổn định  

Hồ sơ (gửi qua email): 

 Bản CV Tiếng Anh. 
 Bằng cấp và chứng chỉ liên quan 

Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 30/12/2019 
 

Liên hệ: 

 

Mr. Nam – Phòng Kỹ Thuật  

Email: namha@thiennamoffshore.com 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải Thiên Nam 

Số 59, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. 



 


