
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ / KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ – 
THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

 

Mô tả công việc 

 Lên kế hoạch, tổ chức công việc bảo trì hệ thống điện. Giám sát an toàn và 
công tác thực hiện tại công trường phù hợp với các nội dung và khối lượng 
công việc. 

 Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện (thiết bị nhất thứ, nhị thứ) trong các trạm 
biến áp cao áp và hạ áp, nhà máy công nghiệp, các công trình toà nhà cao 
tầng, v.v… 

 Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn. 

Yêu cầu 

 Đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối tại các trường Đại học Bách khoa 
TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Giao thông Vận tải TP. 
HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, và các trường trong hệ Đại học và Cao 
đẳng tương đương; chuyên ngành: Hệ thống điện, Thiết bị điện, Tự động hóa. 

 Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.  

 Có tinh thần tự học hỏi cao thông qua kinh nghiệm công trường, tài liệu lý 
thuyết và thảo luận chuyên môn.  

 Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm khi cần thiết.  

 Tôn trọng kỷ luật và có tác phong chuyên nghiệp trong công việc. 

 Có khả năng làm việc xa nhà, độc lập trong việc đi lại. Có thể đi công tác dài 
ngày theo yêu cầu của công ty và chịu được áp lực công việc. 

 Kinh nghiệm 1 năm trở lại hoặc không có kinh nghiệm tuy nhiên cần nắm vững 
chuyên môn (công ty sẽ đào tạo). 

Mức lương khởi điểm  6 – 8 triệu (có thể thương lượng trong quá trình phỏng vấn) 

Các chế độ 

 Có phụ cấp nếu làm làm việc xa nhà. 

 Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. 

 Được khám sức khỏe định kỳ, tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công 
ty. 

 Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng chỉ tiêu nếu làm việc hiệu quả và tuân thủ 
tốt nội quy công ty. 

Các quyền lợi khác 

 Được làm việc trong môi trường kỹ thuật chuyên sâu, được đào tạo chuyên 
môn bài bản. 

 Được cơ hội đào tạo và công tác ở nước ngoài nếu trình độ chuyên môn và 
ngoại ngữ tốt. 

 Được tiếp xúc, làm việc với các thiết bị công nghệ cao và hiện đại. 

Hồ sơ ứng tuyển 

 

 Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm, các tài liệu chứng minh trình độ chuyên 
môn, ngoại ngữ… 

 Đối với ứng viên chưa tốt nghiệp có thể nộp bảng điểm có xác nhận của trường 
đại học cho các môn học tính đến thời điểm hạn nộp hồ sơ. 

 Bản mô tả thông tin cá nhân, quá trình học tập, làm việc (CV) bằng tiếng Việt 
hoặc tiếng Anh. 

Hồ sơ ứng tuyển 
 

 Mọi thông tin vui long liên hệ: Chị Hồng, SĐT: 0386.577.907. 

  Email: hongnguyendn2017@gmail.com 
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