
 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

1.  Phụ trách thiết kế 

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách thiết kế 

Chức vụ: Trưởng nhóm 

Ngành nghề: Kỹ thuật/nhiệt lạnh/M&E 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 

Địa điểm làm việc: Hà Nội  

Mức lương: Thỏa thuận  

Mô tả công việc: - Chủ trì và thiết lập cấu trúc hệ thống kiểm soát thiết kế của phòng 

dự án 

- Tổ chức các buổi họp về đánh giá và rà soát thiết kế cho các công 

trình 

- Kiểm tra, kiểm soát thiết kế hệ thống HVAC của kỹ sư dự án 

trước khi gửi cho khách hàng 

- Hướng dẫn, đào tạo về kỹ thuật và thiết kế cho các kỹ sư trong 

phòng 

- Hỗ trợ kỹ sư dự án các vấn đề về kỹ thuật khi làm việc với CĐT 

- Triển khai và chủ trì thiết kế các dự án lớn của công ty 

- Các công viêc khác theo sự phân công của Ban giám đốc và 

trưởng phòng dự án 

Số lượng cần tuyển: 1 

Quyền lợi được hưởng: 

 

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (15.000.000-30.000.000 

VNĐ) 

- Thưởng: theo chính sách của Công ty và kết quả công việc 

- Chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm nhân thọ cho vị trí quản lý 

và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty và Bộ luật lao động 

- Chế độ tham quan, du lịch hàng năm 

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội 

thăng tiến cao 

Số năm kinh nghiệm: > 3 năm 



Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp đại học chuyên nhành nhiệt lạnh, điện lạnh hoặc các 

ngành có liên quan khác. 

- Khả năng thiết kế hệ thống HVAC tốt 

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án lớn 

- Kỹ năng quản lý, giao việc, giám sát, điều phối công việc 

- Chủ động, đề xuất, kiến tạo nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. 

- Trung thực, nhiệt tình, quyết đoán trong công việc 

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. 

Yêu cầu giới tính: Nam 

Yêu cầu độ tuổi: Từ 26t - 40t 

Hồ sơ bao gồm: 
Đơn, CV xin việc cá nhân 

Các bằng cấp có liên quan. 

Hạn nộp hồ sơ: 
 

Hình thức nộp hồ sơ: 
Qua mail hang.le@anvietco.vn  

ĐT: 09323.555.26 

 

2. Kỹ sư thiết kế 

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế 

Chức vụ: Kỹ sư phòng thiết kế dự án 

Ngành nghề: Kỹ thuật/ 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 

Địa điểm làm việc: Hà Nội  

Mức lương: Thỏa thuận  

Mô tả công việc: - Tư vấn phương án, lên phương án thiết kế, bóc tách khối lượng, 

….về hệ thống điều hòa trong các tòa nhà, văn phòng, biệt thự, nhà 

xưởng 

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giải thích, tư vấn và hướng dẫn 

cách sử dụng sản phẩm Điều hòa cũng như vấn đề liên quan đến kỹ 

thuật cho khách hàng 

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn 

Số lượng cần tuyển: 7 

Quyền lợi được hưởng: 

 

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (10.000.000-25.000.000 

VNĐ) 

- Thưởng: theo chính sách của Công ty và kết quả công việc 

- Chính sách BHXH, BHYT, và các phúc lợi khác theo quy định 

của Công ty và Bộ luật lao động 

- Chế độ tham quan, du lịch hàng năm 

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội 

thăng tiến cao 



Số năm kinh nghiệm: > 1 năm 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp đại học chuyên nhành nhiệt lạnh, điện lạnh 

- Sử dụng thành thạo auto cad 

- Khả năng thiết kế hệ thống HVAC tốt (Sẽ được đào tạo thêm khi 

trúng tuyển) 

- Trung thực, nhiệt tình, quyết đoán trong công việc 

Yêu cầu giới tính: Nam/nữ 

Yêu cầu độ tuổi: Từ 24t - 40t 

Hồ sơ bao gồm: 
Đơn, CV xin việc cá nhân 

Các bằng cấp có liên quan. 

Hạn nộp hồ sơ: 
 

Hình thức nộp hồ sơ: 
Qua mail hang.le@anvietco.vn  

ĐT: 09323.555.26 

 


