
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

Giza E&C là nhà tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng công 

nghiệp, đặc biệt các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Công ty cung cấp các 
dịch vụ tổng thể cho chủ đâu tư bao gồm: Thiết kế , Xây dựng, Bảo hành bảo trì (Design 
& Build) - Là tổng thầu Thiết kế và Thi công nhà xưởng công nghiệp, bảo hành bảo trì. 
 
Với sản lượng trung bình hàng năm hơn 1,500 tỷ, Giza liên tục mở rộng và triển khai 

nhiều dự án trên cả nước (từ Bắc vào Nam), luôn đón chào các ứng viên có năng lực để 
cùng phát triển bền vững và lâu dài cùng với công ty. 

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Số lượng: 7 người, 2 người phụ trách thiết kế, 5 người phụ trách thi công 

- Tính toán, thiết kế hệ thống điện động lực, trạm biến áp (lưới điện 35/22/0.4kV) cho các 
nhà máy công nghiệp. 
- Tính toán, thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, báo cháy, điện nhẹ, CCTV phù hợp với qui 
chuẩn ngành điện và theo yêu cầu từ phía CĐT. 
- Bóc tách khối lượng chi tiết theo bản vẽ thiết kế đã được duyệt , lên thông số thiết bị xin 

báo giá nhà cung ứng. Lập báo giá chi tiết cho hệ thống điện. 
- Các công việc khác dưới sự phân công của quản lý và Ban Giám Đốc công ty. 

3. YÊU CẦU CÔNG VIỆC VÀ KỸ NĂNG 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: điện, điện tử, điện công nghiệp... 
- Nắm vững các qui chuẩn, qui phạm, tiêu chuẩn của ngành điện 
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, lập dự toán hệ thống điện cho nhà máy công 
nghiệp là một lợi thế. 
- Có kinh nghiệm bốc tách khối lượng và lập dự toán tốt. 
- Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng 
- Trình độ ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành 
- Trình độ vi tính: Thành thạo các phần mềm Autocad (bắt buộc),Excel (bắt buộc), các 
phần mềm chuyên ngành khác: Dialux, tính độ sụt áp trên đường dây truyền tải điện... 

Hồ sơ nộp tại: 

MS. Quỳnh, ban tuyển dụng công ty, Tầng M, tòa nhà Viglacera, 671 Hoàng Hoa Thám, 
phường Bưởi, Quận Tây Hồ. Điện thoại: 02432115941, Email: 
tuyendung.giza@gmail.com 

 


