THÔNG BÁO TUYN DNG
- a ch: Lô A14, ng s 7, Khu Công Ngh Cao à Nng, Xã Hòa Liên, Huyn Hòa Vang, TP à Nng
- S in thoi: 02363 795 166 / 0934 769 062 (liên h Ms.Ly)
ESTEC (East Sea Technology Engineering Electrical Automation Co., LTD, tên ting Vit là Công Ty
TNHH K Thut Công Ngh in T ng Bin ông) c thành lp nm 2014 ti TP. HCM. ESTEC t hào là nhà
cung cp hàng u các gii pháp, sn phm, dch v cho h thng iu khin t ng hóa nhà máy, t ng hóa quá
trình công ngh, h thng s hóa, h thng o lng, h thng in và truyn ng công nghip ti Vit Nam.
Vi i ng hn 80% nhân s toàn là k s và c nhân tr nng ng, y nhit huyt và am mê trong công vic, chúng
tôi mong mun tìm c các ng viên cùng chung chí hng vào công ty.
1.K S IN - T NG HÓA
S lng: 3 ngi
Mc lng: Tha thun
Mô t công vic:
- Chu trách nhim thit k h thng t ng hóa
- Nghiên cu và áp dng các gii pháp iu khin t ng hóa. Lp gii pháp cho tng d án.
- Kim soát thit k các bn v ( b trí thit b trên mt bng, trên t bng in, lp t t bng in, lp t thit b in,….)
- Kt hp vi b phn khác lp bn v thi công, hoàn công.
- Lp trình h thng iu khin h thng t ng hóa.
Yêu cu:
- Tt nghip i hc, chuyên ngành in - T ng hóa.
- Trình Anh vn: c hiu tài liu chuyên ngành.
- S dng thành tho các phn mm vi tính vn phòng.
- ã có kinh nghiêm thc hin d án h thng in – T ng hóa.
- Hiu bit v thit b in, t ng hóa ( Siemens, Schneiter, Mitshu, Omron).
- Hiu bit v PLC & HMI, SCADA.
- Kh nng t chc tt các công vic, làm vic c lp và làm vic nhóm.
- K nng giao tip tt.
- Có kh nng chu c áp lc cao, và i công tác xa.
2. K S KINH DOANH
S lng: 1 ngi
Mc lng: Tha thun
Mô t công vic:
- Phi hp vi các phòng ban khác a ra báo giá và ngh k thut phù hp nht vi yêu cu ca khách hàng.
- Theo dõi các báo giá, iu chnh chào giá theo yêu cu ca khách hàng. Thuyt phc khách hàng hoàn
thành thành công n hàng/hp ng.
- Lp hp ng bán hàng, thc hin các th tc ký kt hp ng, theo dõi hp ng cho n khi ký kt xong và chuyn
cho b phn có liên quan.
- Ch ng phi hp vi các phòng ban (mua hàng, k toán, dch v, d án ….) thc hin hp ng úng ni dung &
thi gian trong hp ng.
- Tìm kim khách hàng mi, tip xúc tìm hiu nhu cu khách hàng, gii thiu sn phm, thuyt phc khách

hàng. Thu thp thông tin v khách hàng và th trng xây dng c s d liu cho phòng
- Thc hin các nhim v c cp trên giao trong phm vi công vic và quyn hn ca mình.
Yêu cu:
- Trình : i hc ngành t ng hóa.
- S dng thành tho phn mm chuyên ngành nh Auto Cad và phn mm vn phòng nh MS Project, MS
office …
- Trung thc, cn thn, có tinh thn trách nhim cao.
- Anh vn: Kh nng c hiu các tài liu chuyên ngành phân tích d án.
- K nng giao tip và làm vic nhóm.
- Có kh nng chu c áp lc cao và i công tác xa.
3. K THUT IN
S lng: 3 ngi
Mc lng: Tha thun
Mô t công vic:
- Phi tuân th các quy trình lp t t in ã ra.
- Lp ráp, thi công, vn hành và th nghim các sn phm in theo thit k ã c phê duyt, m bo tuân th các
yêu cu v k thut ca sn phm.
- nh k báo cáo n Trng phòng tình hình sn sn xut, thi công.
- Theo dõi các thit b, dng c c giao, nh k bo trì, bo dng và kim tra theo quy nh, xut sa cha bên ngoài
hoc mua thay th khi cn thit.
Yêu cu:
- Trình : Trung cp ngh tr lên v in, in công nghip …
- Kinh nghim: u tiên ngi có kinh nghim làm vic
- Trung thc, cn thn, có tinh thn trách nhim cao
- Chm ch, ham hc hi, nhit tình
- Có kh nng chu c áp lc tt
QUYN LI CHUNG:
1. Có c hi phát trin bn thân, phát trin chuyên môn ngành in t ng hóa.
2. Môi trng làm vic nng ng, am mê, sáng to, hòa ng
3. Ch ãi ng tt:
- Thc hin ch theo quy nh Nhà nc ngay khi kt thúc 02 tháng th vic.
- Thng quý, thng nm, thng L/Tt, thng thâm niên; H tr m au, hiu h…
- Xét tng lng hàng nm.
- Cp thêm th Bo him t nhân c khám cha bnh nhng bnh vin tt/ cao cp.
- Khám sc kho tng quát nh k hàng nm ti các phòng khám cao cp.
- Tham d du lch 02 ln mi nm.
- Cùng các ch khác.
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