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THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG 
 
Kính gửi:  Khoa Điện – Điện tử. 

Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh. 
Lời đầu tiên, thay mặt Công Ty CP Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt 

Nam (VEngy) kính gửi đến Quý Thầy Cô, Các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe và lời 

chào trân trọng nhất. 

Công ty CP Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam (VEngy) là doanh 

nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, 

phân tích và đánh giá các sự cố trong Hệ thống điện; Tư vấn thiết kế, xây lắp các công 

trình điện; Sản xuất, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho hệ thống điện bao gồm các nhà 

máy điện, các đường dây và trạm biến áp, các hệ thống điều khiển tự động trong hệ 

thống điện đến cấp điện áp 500kV. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, VEngy 

tự hào là doanh nghiệp luôn tiên phong trong các lĩnh vực mà công ty tham gia cũng 

như mang đến sự hài lòng bậc nhất cho khách hàng. 

Theo lộ trình phát triển mở rộng về kinh doanh cũng như kế hoạch xây dựng 

nhân sự, công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các kỹ sư, cao đẳng hoặc trung cấp 

(hoặc sinh viên năm cuối) thuộc các ngành hệ thống điện, thiết bị điện, kỹ thuật điện… 

(Chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm). 

VEngy rất mong nhận được quan tâm của Quý bộ môn và kính nhờ Quý bộ môn 

hỗ trợ gửi thông tin đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu ứng tuyển.  

Kính chúc Quý khoa sức khỏe và thành công! 

                           CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & 

KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 


