
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
10 KỸ SƯ ĐIỆN - SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP 

Kính gửi: Trường Đại học Điện Lực 
1. Giới thiệu về Công ty JGC Việt Nam 

- 100% vốn đầu tư Nhật Bản 
- Lĩnh vực/ngành nghề: Tổng thầu EPC, chuyên cung cấp các dịch vụ trọn gói EPC (Tư vấn 

thiết kế - Mua sắm vật tư - Xây lắp) 
- Quy mô công ty: 150~200 nhân viên 
- Địa chỉ làm việc: Phòng 1709, tầng 17, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, E6 KĐT mới 

Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
- Website: jgcvietnamjobs.com 

2. Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên mới tốt nghiệp/chuẩn bị tốt nghiệp 

3. Mô tả công việc: Kỹ sư Điện trực thuộc phòng Điện tham gia các dự án Cơ sở hạ tầng như 
Điện mặt trời, Điện gió, v.v với mô tả công việc như dưới đây: 

- Tính toán thông số kỹ thuật thiết kế, yêu cầu, dữ liệu thiết kế 
- Đánh giá hồ sơ thầu kỹ thuật, bóc tách khối lượng bản vẽ 
- Xem và duyệt bản vẽ của nhà thầu 
- Phối hợp với khách hàng, phòng ban liên quan, nhà thầu… để đảm bảo dự án theo đúng tiến 

độ và thiết kế; Giám sát thi công tại công trường khi có yêu cầu. 

4. Yêu cầu đối với sinh viên mới tốt nghiệp 

- Tốt nghiệp Đại học về ngành Điện: Thiết bị Điện, Hệ thống Điện 
- Sẵn sàng làm việc tại công trường trong nước và/hoặc nước ngoài 
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, có nhiều cơ hội thực hành sau khi vào công ty 
- Sử dụng thành thạo AutoCAD và MS Office 

5. Quyền lợi: 

- Thời gian làm việc: 8h~17h, từ thứ 2 ~ thứ 6 
- Mức lương cơ bản: 8,600,000 VNĐ; trợ cấp đi lại: 1,000,000 VNĐ. (Nếu làm tăng ca 30h/ 

tháng, mức thu nhập tương đương 11,700,000 VNĐ/ tháng). 
- Được nhận 100% lương trong thời gian thử việc & đào tạo 
- Được đóng bảo hiểm trên lương cơ bản, và bảo hiểm tai nạn 24/7 
- Chế độ tăng lương, thưởng hàng năm  
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành, kỹ năng mềm, kỹ năng tiếng Anh 
- Tham gia các hoạt động của công ty: tiệc mừng năm mới, du lịch, khám sức khỏe, team- 

building, sinh nhật, bóng đá, v.v. 

6. Hình thức ứng tuyển 

Gửi hồ sơ ứng tuyển bằng tiếng Anh, bảng điểm và các chứng chỉ khác (nếu có) qua email 
nguyen.thi_lua@jgc.com hoặc jvc-hr@jgc.com 

Liên hệ Ms. Lụa HR để được tư vấn  0916 608 505/  024 3794 0520 

mailto:nguyen.thi_lua@jgc.com
mailto:jvc-hr@jgc.com

	10 KỸ SƯ ĐIỆN - SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP
	1. Giới thiệu về Công ty JGC Việt Nam
	4. Yêu cầu đối với sinh viên mới tốt nghiệp
	5. Quyền lợi:
	6. Hình thức ứng tuyển

