
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ, KỸ SƯ QC 

I. Giới thiệu 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật thiết bị công nghệ Việt Nam với ngành nghề chính là chế tạo cơ khí, tại đường số 3, 

KCN Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, rất thuận lợi cho quá trình làm việc của nhân viên. 

Với hệ thống nhà xưởng trang bị đầy đủ tại đường số 3, KCN Đông Xuyên cùng hệ thống quản lý khoa học, hiện 

đại, chúng tôi mời ứng viên có trình độ, nhiệt huyết tham gia với những mô tả sau: 

Kỹ sư cơ khí Số lượng: 01 

Kỹ sư QC Số lượng: 01 

Thời gian tuyển dụng 15-7-2019 

Nơi làm việc Đường số 3, KCN Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu 

Thời gian làm việc Theo quy định của Nhà nước 

Mức lương Thỏa thuận 

Chế độ Các loại bảo hiểm, chế độ theo quy định 

II. Mô tả chi tiết 

1. Kỹ sư cơ khí 

* Nhiệm vụ chính 

- Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất. 

- Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên 

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. 

- Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị.  

* Yêu cầu 

Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Cơ khí/ Động lực/ Hàn… 

Kinh nghiệm Ít nhất 3 năm trong lĩnh vực chế tạo thiết bị ngành dầu khí 

Kiến thức Cơ khí chế tạo, an toàn lao động- môi trường, hiểu biết các tiêu chuẩn 

như ISO9000, ASME, API… 

Năng lực cốt lõi Thành thạo sản xuất cơ khí 

Khả năng quản lý, giao việc 

2. Kỹ sư QC 

* Nhiệm vụ chính 

- Lập quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát 

- Kiểm soát chất lượng đầu vào vật tư chính, máy móc thiết bị 

- Kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất, nghiệm thu sản phẩm 

- Giám sát thực hiện hệ thống quản lý chất lượng 

* Yêu cầu 

Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Cơ khí/ Động lực/ Hàn… 

Kinh nghiệm Ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng chế tạo thiết bị ngành dầu khí 

Kiến thức Cơ khí chế tạo, an toàn lao động- môi trường, hiểu biết các tiêu chuẩn như ISO9000, 

ASME, API, quản trị chất lượng… 

Năng lực cốt lõi Thành thạo kiểm soát chất lượng sản xuất cơ khí 

Tỷ mỉ, cẩn thận 

III Hồ sơ 

1. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển 

- CV (tiếng Anh/tiếng Việt) 

- Bằng cấp, chứng chỉ (Bản sao/ scan…) 

- Phương thức liên lạc: điện thoại, email… 

2. Nộp hồ sơ 

Mời các ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tại: 

- Công ty Cổ phần Kỹ thuật thiết bị công nghệ Việt Nam: đường số 3, KCN Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu 

- Nộp qua email; thutuyeticc@gmail.com (Ms Tuyết, ĐT 0911092968) 

Ghi chú: Ghi rõ vị trí ứng tuyển, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm 

mailto:thutuyeticc@gmail.com

