
	

	

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Kính gởi: P. Quan Hệ Quốc Tế - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 

 

Chúng tôi là Công ty CP Công Nghệ Tích Hợp SAO NAM (SNTek). 
Đ/c: Tòa nhà SCID, số 253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp.HCM. 
Web site: www.sntek.vn 
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Điện năng lượng mặt trời. 
Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư với mô tả như sau: 
 
A / KỸ SƯ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ. 
 
Các đầu việc chính: 
+ Khảo sát, lên thiết kế cơ bản hệ thống điện mặt trời. 
+ Bốc tách vật tư cho công trình lắp đặt. 
+ Giám sát đội lắp đặt hệ thống (tấm pin mặt trời, đi dây điện,..) bảo đảm đúng kỹ thuật, theo chuẩn công 
nghiệp. 
+ Cài đặt, cấu hình hệ thống. 
 
Yêu cầu: 
+ Nam, đam mê ngành năng lượng tái tạo. 
+ Tuổi từ 20 – 40, sức khỏe tốt. 
+ Kỹ sư ngành Điện / Điện Tử  
+ Có óc sáng tạo, ham học hỏi,  
+ Ưu tiên kinh nghiệm làm ME. 
+ Ưu tiên có chứng chỉ giám sát công trình hoặc chỉ huy trưởng công trình. 
+ Ưu tiên biết AutoCad / Corel / Sketchup. 
 
 
B / KỸ SƯ XÂY DỰNG – CƠ KHÍ. 
 
Các đầu việc chính: 
+ Khảo sát kết cấu công trình, lên thiết kế phần xây dựng / cơ khí. 
+ Lên bản vẽ Cad cho toàn hệ thống. 
+ Bốc tách vật tư cho công trình xây dựng / cơ khí 
+ Giám sát đội lắp đặt xây dựng (khung sắt, bê-tông,..) bảo đảm đúng kỹ thuật, theo chuẩn công nghiệp. 
 
Yêu cầu: 
+ Nam, đam mê ngành năng lượng tái tạo. 
+ Tuổi từ 20 – 40, sức khỏe tốt. 
+ Kỹ sư ngành Xây Dựng hoặc Cơ Khí. 
+ Thành thao vẽ AutoCad. 
+ Có óc sáng tạo, ham học hỏi,  
+ Ưu tiên kinh nghiệm làm thực tế: Biết hàn sắt, xây lắp…  
+ Ưu tiên có chứng chỉ giám sát công trình hoặc chỉ huy trưởng công trình. 
+ Ưu tiên biết thêm Corel / Sketchup. 
 
 
QUYỀN LỢI: 
+ Thu nhập 8 - 12tr / tháng (tùy trình độ và kỹ năng). 
+ Thưởng theo công trình. 
+ Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động. 
+ Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành của Công ty. 
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, cơ hội tiếp cận kỹ thuật mới. 
 
Nộp hồ sơ qua email: info@sntek.vn  
Công ty sẽ hẹn phỏng vấn sau khi xem xét hồ sơ. 
Ưu tiên HS có ảnh. 

   Tp. HCM, ngày 06, tháng 05 năm 2019 


