
Kỹ sư ĐIỆN 
 
 

Thông tin tuyển dụng 

Vị trí tuyển dụng Kỹ sư điện 

Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 

Chưa 

có kinh 

nghiệm 

Ngành nghề Điện-Điện tử Yêu cầu bằng cấp 
Đại 

học 

Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Yêu cầu giới tính Khác 

Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi 

Không 

yêu 

cầu 

Mức lương Thỏa thuận Số lượng cần tuyển 10 

Mô tả công việc 

- Tính dự toán, bốc khối lượng vật tư thiết bị cho các hệ thống điện cho các công trình. 

- Giám sát công nhân thi công lắp đặt cơ điện. 

- Kiểm tra bản vẽ thi công của thầu phụ, cập nhật nếu có sự sửa đổi đồng thời báo cáo trực 

tiếp với cấp quản lý. 

- Kiểm tra vật tư, máy móc thiết bị trước khi cấp phát cho công nhân thi công. 

- Chi tiết cụ thể công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn. 

Quyền lợi được 

hưởng 

· Thu nhập hấp dẫn, cao hơn so với mặt bằng chung của các công ty trong cùng lĩnh vực; 

· Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định; 

· Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho Cán bộ quản lý; 

· Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm; 

· Thưởng các ngày lễ lớn: Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, Ngày 30.4 & Quốc tế Lao Động, 

Ngày Quốc khánh; 

· Tặng quà các ngày lễ: Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu, ngày quốc tế phụ nữ… 

· Phụ cấp thâm niên: Theo năm công tác; 

· Quà tặng mừng: Sinh nhật hàng năm; Khi Kết hôn; Khi sinh con; 

· Hỗ trợ đồng phục: Theo vị trí chức danh; 

· Hỗ trợ xăng xe cho vị trí cần đi lại bên ngoài; 

· Hỗ trợ tiền điện thoại: theo vị trí chức danh; 

· Bảo hiểm tai nạn, tử tuất. 



Yêu cầu khác 

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường: Đại Học Bách Khoa, biết tiếng Nhật. 

- Hiểu biết các tiêu chuẩn Việt Nam & quốc tế về lắp đặt cơ điện. 

- Có kiến thức cơ bản vững chắc và hiểu biết tổng quan về các hệ thống. 

- Làm việc độc lập và theo nhóm trong môi trường cạnh tranh. 

- Có khả năng lập kế hoạch cho công việc, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc. 

- Báo cáo trực tiếp với cấp trên. 

Hồ sơ bao gồm 

 

1. Sơ yếu Lý lịch có chứng nhận của phường/ xã trong vòng 06 tháng gần nhất 

2. Giấy Khai sinh (bản sao có công chứng) 

3. Giấy Khám sức khỏe có dấu tròn trong vòng 06 tháng gần nhất 

4. Chứng minh nhân dân (copy có công chứng, 2 bản) 

5. Hộ khẩu (copy không cần công chứng) 

6. Bằng cấp, chứng chỉ (copy có công chứng) 

7. Xác nhận của Công an về việc không có tiền án, tiền sự (khi có yêu cầu) 

8. Giấy Khai sinh của con (bản sao có công chứng) 

9. 02 ảnh cỡ 4x6; 02 ảnh cỡ 3x4 

10. Mã số thuế cá nhân (nếu có) 

11. Sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có) 

12. Tờ khai đăng ký mã số thuế và giảm trừ gia cảnh (theo mẫu sẽ được cung cấp 
vào ngày đầu tiên đi làm) 

 

Hạn nộp Hồ sơ 30.02.2020 

Hình thức nộp hồ 

sơ 
Mọi hình thức 

 

Thông tin liên hệ 

Người liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN 

Địa chỉ liên hệ Số 11, ngõ 89 phố Kim Quan Thượng- Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội 

Email liên hệ tuyendung@nsn.vn 

Điện thoại liên hệ 04.3652.3222 

Giới thiệu 

 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xây dựng,thiết kế lắp đặt cơ điện nhà máy công 

nghiệp cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. 

Quy mô công ty Từ 100 - 499 nhân viên 

 


