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Kỹ sư Kết cấu Đường ống 

Công ty TNHH JGC Việt Nam là Tổng thầu EPC chuyên cung cấp các dịch vụ trọn gói EPC (Tư vấn thiết kế - Mua 

sắm vật tư - Xây lắp) cũng như các giải pháp kĩ thuật không chỉ trong lĩnh vực dầu khí, hóa dầu mà còn cho đa 

dạng các ngành công nghiệp khác. Được thành lập từ tháng 9 năm 2008 tại Hà Nội, JGC Việt Nam đã và đang 

nỗ lực trong việc xây dựng vị trí vững chắc trên thị trường và phấn đấu trở thành Nhà thầu EPC số 1 tại Việt 

Nam.  

Văn phòng Hà Nội: Phòng 1709, tầng 17, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, E6 KĐT mới Cầu Giấy, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: https://jgcvietnamjobs.com/ 

1. Vị trí tuyển dụng 

6 sinh viên mới tốt nghiệp/ chuẩn bị tốt nghiệp 

2. Mô tả công việc: ( Được đào tạo sau khi gia nhập công ty) 

 Tiến hành phân tích kết cấu sử dụng phần mềm Caesar II cho các hệ thống đường ống quan trọng 

 Lựa chọn hệ thống đường ống cần tính toán kết cấu (lập danh sách đường ống quan trọng) 

 Chuẩn bị các bản hướng dẫn công việc dưới sự giám sát của trưởng nhóm 

 Lập bản vẽ dùng cho việc phân tích kết cấu dựa trên bản vẽ mặt bằng hoặc Isometric 

 Thiết kế hệ thống gối đỡ tiêu chuẩn và đặc biệt 

 Chuẩn bị và phát hành các tài liệu yêu cầu kĩ thuật và yêu cầu mua hàng cho các chi tiết cơ khí (như 

gối đỡ lò xo, thanh giằng, giảm chấn, tấm trượt giảm ma sát...) 

3. Yêu cầu đối với sinh viên mới tốt nghiệp 

 Bằng cử nhân chuyên ngành cơ khí, cơ kĩ thuật, cơ điện tử, hoặc tương đương 

 KIên nhẫn, ham học hỏi, khả năng tập trung cao và có đam mê với lĩnh vực cơ khí 

 Sẵn sàng làm việc tại công trường trong nước và/ hoặc nước ngoài 

 Tiếng Anh giao tiếp tốt (TOEIC > 600 điểm là một lợi thế) 

 Sử dụng thành thạo Auto CAD và MS Office 

4. Quyền lợi khi làm việc với Công ty TNHH JGC Việt Nam 

 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện 

 Mức lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn 

 Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp tại công ty hàng đầu về lĩnh vực tư vấn thiết kế 

 Có cơ hội làm việc tại nước ngoài trong các công ty thuộc tập đoàn JGC. 

5. Liên hệ: Ms. Lua HR – nguyen.thi_lua@jgc.com/ jvc-hr@jgc.com            024 3794 0520 Ext: 3023 
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