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Vị trí Kỹ sư điện   

Số lượng    

Địa điểm làm việc Phòng Điện, Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân, 
32 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và Công trường 
tại tỉnh Bình Thuận, Trà Vinh,… 

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7:30 – 12h00 

Chiều: 13:00 – 16:30 

Thu nhập Thỏa thuận phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm 

 

Mô tả công việc 

 Tham gia lập Báo cáo dự án cho các giai đoạn thiết kế đối với nhà máy điện và các 
công trình công nghiệp. 

 Tham gia phê duyệt thiết kế và giám sát thi công xây dựng. 

 Tham gia thực hiện công tác nhà thầu EPC. 

Yêu cầu 

 Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa hệ chính quy một trong các chuyên ngành sau Kỹ 
thuật điện, 

 Tốt nghiệp loại khá trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà máy điện 
và nhà máy công nghiệp. 

 Thông thạo Tiếng Anh, trình độ B (hoặc tương đương) trở lên. 

 Sử dụng thành thạo Auto CAD, các ứng dụng văn phòng. 

 Có kỹ năng lập báo cáo, kỹ năng thuyết trình. 

 Có kỹ năng giao tiếp, thảo luận và làm việc nhóm. 

 Có khả năng phân tích tốt. 

 Có nghị lực cao, chịu được áp lực công việc. 

 Chấp nhận làm việc ngoài giờ và đi công tác. 

Quyền lợi 

 Mức lương thỏa thuận phụ thuộc khả năng và kinh nghiệm; có thưởng dự án, 
ngày lễ, tết, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của Công ty. 

 Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN…). 

 Cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 Nghỉ dưỡng hàng năm. 

 Hỗ trợ công tác phí, phương tiện di chuyển khi đi công tác. 

 Thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép năm. 

 Tham gia các hoạt động Văn hóa, thể thao do Công ty tổ chức. 
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Hướng dẫn nộp hồ sơ 

Nếu bạn quan tâm đến vị trí tuyển dụng, vui lòng viết thư bày tỏ nguyện vọng kèm hồ sơ 
dự tuyển gồm: 

 Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu trên website 
http://www.pecc2.com/Recruitment.aspx ); 

 Đơn xin việc; 

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; 

 Bản sao CMND, Sổ hộ khẩu hoặc Giấy tạm trú (có công chứng), Giấy khai sinh; 

 Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 06 tháng); 

 Bản sao Bằng tốt nghiệp (có công chứng); 

 Bảng điểm, các chứng chỉ liên quan; 

 02 ảnh 4x6, 02 ảnh 3x4 (trong vòng 06 tháng); 

 Hồ sơ, giấy tờ chứng minh quá trình làm việc trước đây nếu có (Sổ bảo hiểm gốc 
hoặc photo, HĐ lao động, QĐ nâng lương,…); 

 Mã số thuế cá nhân (nếu có). 

Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn ngay. 

Hồ sơ gửi trước qua địa chỉ email như thông tin liên hệ bên dưới để được sơ tuyển, sau 
đó nộp trực tiếp một bộ hồ sơ (bản cứng) tại trụ sở Công ty (32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q.3, 
TP. HCM). 

Giới thiệu về Công ty 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) là một trong những công ty Khảo sát, Tư 
vấn - Thiết kế, Giám sát các công trình Nguồn điện, Lưới điện và Quản lý Dự án hàng đầu 
tại Việt Nam. 

Sự trưởng thành của Công ty gắn liền với hàng chục công trình nguồn điện, hàng trăm 
công trình lưới điện đã đưa vào vận hành, đang thi công và chuẩn bị khởi công: các nhà 
máy điện Trị An, Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, A Vương, Buôn Kuốp, Srêpok 3, Đồng Nai 
3, 4, thủy điện tích năng Đơn Dương; Trung tâm điện lực Phú Mỹ, Ô Môn, Cà Mau, Nhơn 
Trạch, Vĩnh Tân, Duyên Hải, Sơn Mỹ, Kiên Lương; Mông Dương 2, Sông Hậu 1, Sông Hậu 
2;  các đường dây 500kV Bắc - Nam, Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm,  Sơn La - Hiệp Hòa, Đà 
Nẵng - Hà Tĩnh; Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Nhà Bè - Ô Môn, Vĩnh Tân - Sông Mây, cáp 
ngầm 220kV Nhà Bè - Tao Đàn, cáp ngầm xuyên biển 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; các 
trạm biến áp 500kV Phú Mỹ, Nhà Bè, Tân Định, Ô Môn; trạm biến áp 220kV Cai Lậy, các 
trạm GIS 220kV Tao Đàn, Hiệp Bình Phước... và hàng trăm công trình đường dây tải điện 
và trạm biến áp 220kV, 110kV khác trên phạm vi toàn quốc. 

Công ty có nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, máy móc thiết bị hiện đại, phương pháp 
quản lý và làm việc chuyên nghiệp. Trong từng lĩnh vực hoạt động, Công ty đều có các kỹ 
sư chủ chốt đảm nhận chức danh Chủ nhiệm dự án, có năng lực quản lý tốt, có kỹ năng 
ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm khác. 

Địa bàn hoạt động của Công ty không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra các nước trong khu 
vực như Campuchia, Lào, Trung Quốc, v.v.... 

Tính chuyên nghiệp, trình độ và kinh nghiệm của Công ty ngày càng được nâng cao 
thông qua sự hợp tác hiệu quả với các cơ quan tư vấn nước ngoài của Ailen, Canada, Hàn 
Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sỹ,  Trung Quốc, Úc, v.v... 

Cùng với chính sách mở cửa và đa dạng hóa các nhà đầu tư vào ngành điện, ngoài khách 

http://www.pecc2.com/Recruitment.aspx
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hàng chính là các đơn vị thuộc EVN, Công ty đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn cho các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Trên bước đường hội nhập và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, TV2 luôn nhận 
thức đầy đủ về những khó khăn, thách thức phía trước và luôn đặt ra nhiệm vụ chiến 
lược là phải luôn phấn đấu để không ngừng cập nhật các tri thức công nghệ, nâng cao 
năng lực, nhằm thỏa mãn một cách cao nhất các yêu cầu của khách hàng trên tất cả các 
sản phẩm và dịch vụ mà Công ty cung cấp. 

Hãy cùng chúng tôi, chung tay xây dựng TV2 thành một công ty hàng đầu Việt Nam trong 
lĩnh vực Tư vấn - Thiết kế. 

 

Thông tin liên hệ 

Ô. Võ Văn Bình – Giám Đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân (TNĐ) 

Email: binh.vv@pecc2.com 

 

Ô. Lê Thanh Hải –Trưởng phòng Điện – TNĐ 

Email: hai.lt@pecc2.com; Điện thoại: 0937639235 

 

Ô. Ninh Quốc Trung – Phó Trưởng phòng Điện – TNĐ 

Email: trung.nq@pecc2.com 
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