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• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ
thuật;

• Yêu thích thiết kế và muốn phát triển
bản thân với ngành nghề Cơ
/Nhiệt/Điện;

• Anh văn TOIEC 550 trở lên, đọc hiểu
tài liệu kỹ thuật chuyên ngành;

• Biết sử dụng Autocad, các phần mềm
thiết kế 3D;

• Khả năng quan sát, tư duy logic,
nhanh nhạy. Biết khai thác và cập
nhật thông tin đa chiều.

• Mức lương hấp dẫn, trả lương
theo năng lực;

• Được hưởng đầy đủ chế độ phúc
lợi theo luật lao động;

• Bảo hiểm sức khỏe 24/24, Phụ
cấp đi lại;

• Nghỉ chiều thứ bảy & chủ nhật;
• Được tham gia các chương trình

đào tạo của Công ty;
• Du lịch và khám sức khỏe định kỳ

hàng năm.

Always in favour of your development

Tuyển dụng

KỸ SƯ THIẾT KẾ

CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI YÊU CẦU

Tham gia triển khai và thực hiện các thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, tiêu
chuẩn phục vụ cho việc sản xuất, thi công lắp đặt các máy móc thiết bị,
hệ thống lạnh, kho trữ… Phạm vi thiết kế theo từng lĩnh vực như sau:

▪ Kỹ sư nhiệt: thiết kế hệ thống lạnh, kho trữ, nhà máy chế biến, thiết
bị cấp đông.

▪ Kỹ sư điện: thiết kế điện hệ thống, tủ điện; điều khiển; lập trình PLC,
HMI; FMS và SCADA.

▪ Kỹ sư cơ khí: thiết kế các máy móc phục vụ ngành chế biến thực
phẩm, cấp đông.


