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Thông báo tuyển Kỹ sư Thiết kế Hệ thống điện
(có sự hướng dẫn cụ thể của Chủ trì bộ môn)
1. Yêu cầu công việc:
* Đọc và trình bày bảng vẽ thiết kế
* Thiết kế hệ thống chiếu sáng
+ Lưa chọn bố trí đèn (dựa vào bản vẽ trần của kiến trúc hoặc nội thất)
+ Tính toán kiểm tra độ rọi phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn (chủ yếu sử dụng phần mềm để
tính toán)
+ Đi dây cấp nguồn hệ thống chiếu sáng.
+ Bố trí công tắc điều khiển hệ thống chiếu sáng
* Thiết kế hệ thống cấp điện
+ Bố trí hệ thống ổ cắm (dự vào bản vẽ bố trí thiết bị của hiến trúc hoặc bản vẽ nội thất)
+ Thiết kế cấp nguồn cho các thiết bị tiêu thụ điện như: hệ thống lạnh, hệ thống bơm nước . . . dự
vào các bản vẽ của bộ môn cấp thoát nước và điều hòa không khí.
+ Thiết kế hệ thang máng cáp để cấp nguồn cho thiết bị.
+ Bố trí trạm biến áp và máy phát điện
* Tính toán công suất điện từ đó lựa chọn công suất trạm biến áp, máy phát điện
* Tính toán chọn dây và cáp điện.
* Tính toán chọn thiết bị đóng cắt (chọn MCCB, ACB)
2. Các loại công trình thường gặp:
-

Chung cư
Khách sạn, Resort 3-5 sao
Bệnh Viện
Trường Học
Cao ốc văn phòng

3. Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn
4. Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:
Ông NGUYỄN HỮU Ý - Director M.E.P
E.mail: y.nguyen@nagecco.com

