
 

   

PHIẾU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG 
 

1. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN: Thực tập KS tự động hóa Ngày cần nhân sự:  

2. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 02 Tuổi:  Giới tính: Nam  

3. TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN: Không yêu cầu  

4. LÝ DO TUYỂN DỤNG: Tuyển mới   

5. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h-17h (Thứ 2 đến thứ sáu), Thứ 7 nghỉ luân phiên.     

6. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tầng 2 tháp 2 tòa Packexim số 29 ngõ 15 đường An Dương Vương Tây 

Hồ Hà Nội.   

7. TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU PHẢI THỰC HIỆN: (Mô tả chi tiết công việc sẽ đảm nhiệm) 

- Hiểu và nắm được khối lượng công việc trong dự án Scada. 

- Đọc được và hiểu được bản vẽ sơ đồ 1 sợi phần Nhất Thứ của Trạm MBA. 

- Đọc Hiểu được bản vẽ “Sơ đồ phương thức bảo vệ” 

- Đọc và hiểu được bản vẽ nhị thứ của 1 trạm MBA. 

- Đọc thiết kế lập được datalist tín hiệu cho hệ thống Scada, dựa vào bản vẽ thiết kế lấy được 

điểm đấu nối về hệ thống cho các tín hiệu. 

- Độc lập trong thi công, sắp xếp công việc cho anh em trong quá trình đi thi công. 

- Sử dụng thành thạo autocad, hiểu và vẽ được BVHC  

- Đọc, hiểu được BV mạch điều khiển, mạch bảo vệ. 

- Thao tác lắp đặt đấu nối được các TB (Aptomat tổng, đồng hồ đo lường, khóa điều khiển các 

loại) 

- Biết được càng nhiều càng tốt về cài đặt, và sử dụng các phần mềm HMI. 

- Có khả năng đi công tác dài ngày. 

- Có khả năng làm việc được với CĐT, TVGS 

8. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: 

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, nhiệt tình; 

- Trung thực, chịu khó; Giao tiếp tốt. 

- Hiểu bản chất về điện tự động hóa. 

9. MỨC LƯƠNG ĐỀ NGHỊ: 4-5tr chưa bao gồm ăn ca 

10. THỜI GIAN THỬ VIỆC: 02 tháng 

11. LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ: Hợp đồng thực tập sinh.  
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