
 

 

Kỹ Sư Cơ Khí/HVAC Engineer (Số lượng: 10 người) 
Bạn sẽ làm gì ? 
- Lập bản vẽ, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành, bảo trì bảo dưỡng và thực hiện các dịch vụ cho 
hệ thống HVAC như: thông gió, điều hòa không khí, sưởi ấm; Hệ thống nước; Chữa cháy; và các 
hệ thống tiện ích tại nhà máy,khu công nghiệp vv. 
- Lập và kiểm soát lịch làm việc của kỹ sư và nhà thầu phụ tại địa điểm. 
- Hỗ trợ lập dự toán, bóc tách khối lượng, bản vẽ kỹ thuật, mua hàng liên quan đến thực hiện 
công việc. 
- Kiểm tra và xác minh tất cả các báo cáo kỹ thuật (bảo trì, dịch vụ, xử lý sự cố). 

Bạn cần có gì ? 
- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng hoặc Đại học Bách khoa, Đại học Giao Thông Vận tải; Đại học 
Công nghiệp, Đại học Thủy Lợi chuyên ngành nhiệt điện lạnh hoặc hệ thống HVAC (sưởi, thông 
gió và điều hòa không khí) hoặc môi trường ... 
- Có kỹ năng sử dụng máy tính tốt như: AutoCAD, Excel & Words. 
- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp bằng tiếng Anh. 
- Sẵn sàng làm việc ở các tỉnh khác (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An…) 

Tại sao bạn nên chọn chúng tôi ? 
- Mức lương thương lượng hấp dẫn. 
- Lương thưởng tháng 13. 
- Cơ hội thăng tiến trong công việc. 
- Được tham gia BHXH; BHYT; BHTN theo quy định. 
- Được trang bị bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện. 
- Có xe đưa đón của Công ty và nhiều phúc lợi khác. 
- Du lịch Công ty hàng năm. 

Yêu cầu hồ sơ 
- CV xin việc tiếng anh - Tóm tắt kinh nghiệm làm việc và trình độ. 
- Bằng TN Đại học và các chứng chỉ liên quan. 
- Chứng minh thư. 
- Sơ yếu lí lịch. 
- Sổ hộ khẩu. 
- Giấy khai sinh. 

Liên hệ 

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam 
Tấng 12 Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 
TP.Hà Nội 

1. Gửi hồ sơ trực tiếp về địa chỉ Công ty 
Người liên hệ : Ms.Huyền Trang : 0985 456 215 

2. Gửi CV ứng tuyển qua địa chỉ email : hr@taikisha-vn.com 




