
 

    

 

 

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Giới thiệu nhà tuyển dụng:  

Công ty CP Nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC.,JSC) là Công ty hoạt động trong 

lĩnh vực công nghệ năng lượng. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao trùm 

từ tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và chuyển 

giao công nghệ cho hệ thống điện gồm các nhà máy thủy điện, nhiệt điện đến các đường 

dây tải điện và trạm biến áp, các hệ thống điều khiển tự động trong hệ thống điện. Để 

đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm 

sau đây: 

Vị trí tuyển dụng: KỸ SƯ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỆN    

 

Số lượng:  10 người  

Địa điểm : Văn phòng đại diện phía nam : Số 67 đường 17 An Phú , Q2   

 

Mô tả công việc: 

➢ Tham gia thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện trong các nhà máy thủy điện, 

nhiệt điện, nhà máy công nghiệp, trạm biến áp, các công trình điện dân 

dụng trên toàn quốc. 

➢ Ngoài ra tùy năng lực ứng viên có có thể tham gia các hoạt động kỹ thuật 

khác theo phân công từ quản lý. 

➢ Chi tiết sẽ trao đổi trong phỏng vấn. 

 

Yêu cầu: 

➢ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hệ thống điện, kỹ thuật điện, thiết bị 

điện – điện tử 

➢ Tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành điện. 

➢ Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm 1 năm trong cùng 

lĩnh vực  

➢ Kỹ năng mềm tốt như kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực, chịu khó 

và đam mê công việc thí nghiệm. 

 

Quyền lợi: 

➢ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào 

tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

➢ Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho 

người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, 

BHTN…). 

➢ Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của 

Công ty. 

➢ Công ty có nhà ở cho nhân viên kỹ thuật ( Sau khi hết 60 ngày thử việc ) 

Lương:  Thỏa thuận 



 

 

 

 

Hồ sơ: Ứng viên vui lòng gửi thông tin liên hệ và CV, ghi rõ vị trí dự  tuyển, nộp trực 

tiếp tại công ty hoặc gửi bản scan qua mail vhtrang@etrc.com.vn 

Mọi thông tin chi tiết vui long xem tại website : www.etrc.com.vn hoặc liên hệ trực 

tiếp Ms. Trang : 0909.8383.37 ( P.TCHC) 

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2017 

Địa chỉ: Phòng TCHC – Công ty CP nghiên cứu và thí nghiệm điện 

Tầng 6 – tòa nhà Việt Anh – số 33/30 phố Hoa Lâm – phường Việt Hưng – Long 

Biên – Hà Nội. 

Văn phòng đại diện miền nam : Số 67 – đường 17 – P.An Phú – Q2 
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