
 Tập đoàn TTC là một trong những Tập đoàn tư nhân Đa 

ngành hàng đầu Việt Nam với 38 năm hình thành và 

phát triển với quy mô hơn 10,000 CBNV. Hoạt động với 

5 ngành mũi nhọn, bao gồm: Bất động sản, Du lịch, 

Năng lượng, Mía đường, Giáo dục. 

Ngành Năng lượng TTC hiện đang là đơn vị dẫn đầu về 

các dự án năng lượng: Điện mặt trời mái nhà, Điện mặt 

trời nông nghiệp, Thủy điện, Nhiệt điện, Điện gió. Đến 

năm 2020 ngành năng lượng Tập đoàn TTC trở thành 

tổ chức tư nhân đầu tư hàng đầu về năng lượng sạch ở 

Việt Nam. 

 

KỸ SƯ  

NĂNG LƯỢNG 20 ( Ưu tiên nam ) 

 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện – Điện tử, Điện 

kỹ thuật, Điện tự động, Cơ khí 

 Có kỹ năng làm việc nhóm, chịu áp lực cao trong việc 

và có thể đi công tác xa 

 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 

 Sử dụng thành thạo phần mềm: AutoCAD, MS Office 

 

 

 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động, với 

các cơ hội thăng tiến và thành đạt trong nghề nghiệp. 

 Được công ty và đối tác nước ngoài đào tạo 6 tháng về kỹ năng, 

kiến thức ngành năng lượng. 

 Mức lương trong thời gian đào tạo: 8.000.000 VNĐ/tháng 

 Sau 6 tháng đánh giá kết quả đào tạo, học viên có cơ hội đảm 

nhận các vị trí với mức lương hấp dẫn: Chuyên viên kỹ thuật; 

Kỹ thuật viên dự án; Kỹ sư thiết kế,… 

Do nhu cầu mở rộng phát triển, chúng tôi đang chào đón những tân 

cử nhân mới tốt nghiệp có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng 

động và có tâm huyết với công việc. 

 

YÊU CẦU QUYỀN LỢI 

 CV | Giấy khám sức khỏe 

 Bằng cấp, chứng chỉ | Chứng nhận tốt nghiệp | CMND | Hộ khẩu ( Bản photo)                                        

Hạn nộp hồ sơ: 23/09/2017 ( Ưu tiên hồ sơ gửi về sớm ) 

Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua email: ptnnl@ttcgroup.vn hoặc nộp trực tiếp công ty. 

 

 

 Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM 

 Điện thoại: (028) 3997 7727 

 Điện thoại di động: Mr. Huy - 0909 1272 88 

 

 Nơi làm việc sau khi hoàn tất đào tạo: Các công ty trực thuộc Tập đoàn TTC (Tp.HCM, Tây Ninh, Bến Tre, Ninh Thuận, Lâm 

Đồng, Bình Thuận, Gia Lai, Huế …) 
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