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Stt Vị trí tuyển dụng Mô tả - Yêu cầu công việc 

1 
KỸ SƯ LẬP 

TRÌNH NHÚNG 

➢ Tốt nghiệp các chuyên ngành Đo lường điều khiển, Tự động hóa, 

Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin. 

➢ Yêu thích và có khả năng lập trình C, Linux Embedded... ; 

➢ Có kinh nghiệm lập trình cho các dòng chip của Atmel, Microchip, 

TI, ST …; 

➢ Có khả năng đọc hiểu sơ đồ phần cứng. 

➢ Có khả năng làm việc nhóm và sẵn sàng đi công tác. 

➢ Có trình độ tiếng Anh, có khả năng giao tiếp tốt. 

2 
KỸ SƯ THIẾT 

KẾ PHẦN CỨNG 

➢ Tốt nghiệp các chuyên ngành Đo lường điều khiển, Tự động hóa, 

Điện tử viễn thông. 

➢ Nắm vững lý thuyết cơ bản về mạch điện tử số, điện tử tương tự; Am 

hiểu về kiến trúc phần cứng, hệ thống phần mềm nhúng của các sản 

phẩm đo lường, điện tử. 

➢ Có khả năng tính toán thiết kế các mạch điện tử; Sử dụng thành thạo 

các phần mềm thiết kế mạch như Altium, Protel,… 

➢ Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh, làm việc độc lập và theo nhóm. 

3 KỸ SƯ CƠ KHÍ 

➢ Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, 

Kỹ thuật Cơ khí động lực. 

➢ Có khả năng nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm cơ khí. 

➢ Biết sử dụng các phần mềm đồ họa, mô phỏng (Autocad, Solidwork, 

Ansys Fluent...) 

➢ Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh, làm việc độc lập và theo nhóm. 

3 

KỸ SƯ KỸ 

THUẬT HÓA 

HỌC/KHOA 

HỌC KỸ THUẬT 

VẬT LIỆU 

➢ Tốt nghiệp chuyên nghành Công nghệ vật liệu, Công nghệ hoá 

học.  

➢ Có khả năng phân tích tính chất của các loại vật liệu. 

➢ Yêu thích tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng các loại vật liệu mới 

➢ Có khả năng làm độc lập, làm việc nhóm và sẵn sàng đi công tác. 
➢ Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh, làm việc độc lập và theo nhóm. 

4 KỸ SƯ ĐIỆN 

➢ Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Thiết bị điện/Hệ thống điện. 
➢ Có khả năng nghiên cứu, thiết kế các thiết bị đo lường điện (biến 

dòng đo lường, biến áp đo lường), Tủ điện.... 
➢ Có khả năng sử dụng các phần mềm đồ họa, mô phỏng (Autocad, 

solid work, ansys..). 

➢ Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh, làm việc độc lập và theo nhóm. 
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