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CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BÌNH SƠN 

Đ/c: 372 Bình Quới,Phường 28, Bình Thạnh, TP.HCM 

   Điện thoại: 08.62585469 Fax: 08.62585470 Website: http://bsengineering.vn/ 
                                   

        TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2017 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Kính gửi: Trường Cao Đẳng Điện Lực 

Lời đầu tiên, Công ty CP Kỹ Thuật Bình Sơn ( BSENGINEERING) gửi lời chào và lời chúc sức 

khỏe đến toàn thể Quý thầy cô, cùng các bạn sinh viên của Quý Trường. 

Được sự đồng thuận của Trường Cao Đẳng Điện Lực, BSENGINEERING xin trân trọng 

thông báo thông tin tuyển dụng như sau: 

 

BSENGINEERING là công ty chuyên nghiệp về thiết kế, cung cấp thi công lắp đặt hệ thống điện 

công nghiệp, hệ thống điện cao ốc văn phòng, hệ thống điện nguồn liên tục UPS, tủ nguồn MSB, tủ 

điện trung hạ thế, hệ thống điện động lực, hệ thống máy biến thế khô, hệ thống cấp điện một chiều, hệ 

thống trạm đến 35KV và các hệ thống điện thông tin, hệ thống chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước 

sinh hoạt, hệ thống điều hòa không khí. 

Để đáp ứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của BSENGINEERING, chúng tôi tuyển dụng 

nhiều vị trí có kinh nghiệm với mức lương hấp dẫn…. 

Hiện công ty chúng tôi đang tuyển các vị trí sau: 

 

Chuyên viên kinh doanh thiết bị điện (số lượng 3) 

- Mô tả công việc: 

- Kinh doanh các thiết bị điện, phụ kiện điện, máy biến áp, UPS, thi công và lắp đặt hệ thống trạm 

biến áp và đường dây, hệ thống M&E. 

- Tìm kiếm và phát triển thị trường, phát triển khách hàng. 

- Lập kế hoạch bán hàng. 

- Báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng, xử lý thông tin phản hồi của khách hàng. 

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng. 

Nhân viên kỹ thuật  (Số lượng 5 người) 

- Mô tả công việc: 

- Giám sát thi công lắp đặt hệ thống điện, hệ thống trạm, điện trung thế và hạ thế, lắp MBA,… 

- Lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu cho công trình,… 

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

- Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện. 

- Tiếng Anh giao tiết. 

- Quyền lợi: 

- Có cơ hội thăng tiến cao. 

- Được hưởng lương cứng + hoa hồng + thưởng. 

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước. 
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Chúng tôi luôn hân hoan chào đón những ứng viên muốn đến với BSENGINEERING bằng tài 

năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc. 

Thông tin tiếp nhận hồ sơ: 

Địa điểm: 372 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại: 08.62585469 – 0932633161 (liên hệ gặp Chị Hương – TP.HCNS) 

Hoặc gửi Email: tieptan@bsengineering.vn 

 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ phía nhà Trường. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BÌNH SƠN 
                                                              TP.HCNS 

 
  
 
 
 
 

                                                              VÕ THỊ HƯƠNG 
 

 

 

 

 

 


