
Tuyển dụng kỹ sư điện của Công ty Cổ phần thương mại & kỹ thuật 

năng lượng Việt Nam (VEngy) 

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất và kinh doanh, Công ty Cổ phần thương mại & kỹ thuật năng lượng 
Việt Nam (VEngy) có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư điện, cụ thể như sau:  
 

Mô tả 

công việc 

 1. Thí nghiếm kiểm tra đánh giá các thiết bị như máy phát điện, máy biến áp lực, máy cắt, dao 

cách ly, máy biến dòng điện, máy biến điện áp, chống sét van, cầu chì, động cơ điện, tù bù dọc – 

ngang, sứ cách điện, sứ xuyên, thanh cái tổng, cáp lực, thí nghiệm mẫu hóa, hệ thống tiếp địa và 

các khí cụ điện hạ áp…tại các  các công trình điện: trạm biến áp truyền tải, trạm biến áp phân 

phối, nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các khu công nghiệp,…trên toàn quốc. 

2. Vận chuyển các thiết bị thí nghiệm từ phòng thí nghiệm đến công trường để kiểm tra các thiết 

bị điện cao áp theo lệnh sản xuất trong ngày hoặc dài ngày (có xe công ty đưa đón) đảm bảo an 

toàn và chính xác (được công ty đào tạo), làm công tác báo cáo, biên bản thí nghiệm trên Word, 

Excel. 

3. Triển khai công việc ngoài công trường theo thời gian yêu cầu của Công ty. Thực hiện làm 

việc thêm giờ ,ngày nghỉ thứ bảy , chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo yêu cầu công việc. 

Yêu cầu 

 - Số lượng: 05 kỹ sư làm việc tại Hà Nội 

 - Tốt nghiệp: Hệ đại học chính quy chuyên ngành điện ( Hệ thống điện, thiết bị điện, kỹ thuật 

điện …) trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội. 

 - Trình độ tiếng Anh khá, có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn. 

 - Thành thạo Word, Excel văn phòng cơ bản. 

 - Nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc. 

 - Sức khỏe tốt: chiều cao 1.6m trở lên, cân nặng tối thiểu 55 kg, 

 - Có thể đi công tác dài ngày theo yêu cầu sản xuất của công ty và chịu được áp lực công việc 

cao. 

 - Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc (Công ty sẽ đào tạo ). 

 Nộp bằng tốt nghiệp ( bản gốc) nếu trúng tuyển 

Chế độ 

lương 

thưởng, 

phúc lợi 

 - Thu nhập khởi điểm: từ 6-7 triệu ( tăng 1-2 đợt/năm tùy theo năng lực) 

 - Lương ngoài giờ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành; được khám sức 

khỏa định kỳ, tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty. 

Các quyền lợi khác: được làm việc trong môi trường kỹ thuật chuyên sâu, được đào tạo chuyên 

môn bài bản, có cơ hội tiếp xúc, làm việc với các thiết bị công nghệ cao, môi trường làm việc trẻ 

trung, năng động. Có cơ hội thăng tiến. Các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp sẽ được tạo điều kiện 

về thời gian công tác để hoàn thành chương trình học đúng hạn. 

Nội dung 

thi tuyển 

 - Sơ tuyển kiến thức chuyên môn về chuyên ngành điện. 

 - Kiểm tra thực hành Word, Excel phục vụ yêu cầu văn phòng cơ bản 

 - Kiểm tra Tiếng Anh (giao tiếp cơ bản + tiếng Anh chuyên ngành hệ thống điện (đọc hiểu) 

 - Kiểm tra chuyên môn: Hiểu được sơ đồ 1 sợi, sơ đồ phương thức đo lường và bảo vệ trạm 

biến áp 110/35/22kV (ký hiệu, chức năng của các thiết bị trên sơ đồ, đặc điểm vận hành của sơ 

đồ).  Hiểu được nguyên lý cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động của các thiết bị: Máy biến áp 

lực, máy biến dòng điện, máy biến điện áp, máy cắt, dao cách ly, rơ le bảo vệ quá dòng điện, 

bảo vệ khoảng cách, bảo vệ so lệch đường dây, so lệch máy biến áp, bảo vệ điện áp. 

 - Phần không bắt buộc: tìm hiểu về công việc của một kỹ sư thí nghiệm điện nói chung, và thông 

tin về công ty Cổ phần thương mại & KT Năng lượng Việt Nam (VEngy) http://vengy.vn/ 

Hồ sơ 

bao gồm 

 - Bản mô tả lý lịch học tập, công việc, thông tin cá nhân (CV) bằng tiếng Việt + tiếng Anh 

 - Sơ yếu lý lịch của cá nhân + Ảnh chụp 

 - Bằng tốt nghiệp đại học. 

 - Bảng điểm , các hồ sơ liên quan khác chứng minh năng lực cá nhân. 

 - Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy khám sức khỏe. 

Thời gian 

nhận hồ 

sơ 

 - Từ ngày 01/07/2016 đến 30/07/2017.  

 - Thí sinh nộp hồ sơ đầy đủ sẽ được nhận bài thi sơ tuyển qua email, công ty sẽ mời những bạn 

có bài sơ tuyển đạt yêu cầu đến phỏng vấn chính thức. 

Liên hệ 
 - Tất cả hồ sơ (scan) xin gửi qua địa chỉ email: huyentt@vengy.vn 

 - Các thông tin liên quan đến tuyển dụng: mời liên hệ Mrs. Huyền: 0963.767.522. 
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