
Doosan Vina thành lập vào năm 2006 tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi với 100% vốn đầu tư 
Hàn Quốc. Hơn 12 năm hình thành và phát triển, Doosan Vina đang trở thành công ty đầu tàu của ngành 
công nghiệp cơ khí tại Việt Nam, chuyên sản xuất các thiết bị công nghiệp nặng như nồi hơi, cẩu trục, kết 
cấu thép, thiết bị xử lý nước biển cho sinh hoạt,… Cùng với sự phát triển về chuyên môn sản xuất, 
Doosan VINA cũng đặt mối quan tâm về chất lượng nhân sự và đào tạo nâng cao nhân lực lên hàng đầu. 

Để phục vụ nhu cầu sản xuất, Doosan VINA thông báo tuyển dụng các vị trí sau: 

1. Kỹ sư sản xuất 
▪ Mô tả 

- Trực tiếp kiểm tra các vật liệu tiêu hao hàng tháng 

- Làm yêu cầu đặt mua vật liệu 

- Tìm kiếm các vật liệu tiêu hao, công cụ, máy móc với chi phí thấp để giảm chi phí sản xuất 

- Hỗ trợ trưởng bộ phận trong việc quản lý các hoạt động chung của Xưởng  

▪ Yêu cầu 
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành cơ khí, điện, quản lý công nghiệp, quản lý dự án,… 

- Thành thạo Excel và Powerpoint 

- Giao tiếp tiếng Anh 

- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm 

 
2. Kỹ sư đào tạo 

▪ Mô tả 
- Tổ chức & giám sát các khóa đào tạo kỹ thuật 

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo/ lập kế hoạch bài giảng; Thực hiện thí điểm và đào tạo 

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo và lập báo cáo 

▪ Yêu cầu 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, hàn, cơ điện tử,… 

- Thành thạo Word, Excel và Powerpoint 

- Tiếng Anh giao tiếp 

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm 

- Chủ động  và sáng tạo  

 

3. Kỹ sư quản lý tiến độ 
▪ Mô tả 

- Lập kế hoạch sản xuất   

- Kiểm soát chi tiết vật tư để kịp thời cung ứng cho sản xuất 

- Kiểm soát chặt chẽ tiến độ chế tạo hàng ngày, làm bảng báo cáo tiến độ và báo cáo.  

- Quản lý rủi ro, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ 

▪ Yêu cầu 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, quản lý dự án,… 

- Thành thạo Word, Excel và Powerpoint 

- Tiếng Anh giao tiếp 

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao 

 
4. Kỹ sư quản lý chi phí 



▪ Mô tả 
- Lập kế hoạch dự báo chi phí (hàng tháng/ hàng năm) cho toàn bộ dự án  

- Theo dõi và kiểm soát chu kỳ chi phí (hàng ngày/ hàng tuần) và so sánh với tiến độ thực tế của dự án 

- Dự báo & kiểm soát ngân sách rủi ro do phát sinh trong quá trình sản xuất 

- Làm yêu cầu mua hàng để thuê nhân lực, quản lý nhà thầu phụ, làm chứng từ thanh toán 

▪ Yêu cầu 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý dự án, quản lý công nghiệp, cơ khí, kỹ thuật, … 

- Thành thạo Word, Excel và Powerpoint 

- Tiếng Anh giao tiếp 

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao 

5. Kỹ sư CNTT 
▪ Mô tả 

- Phát triển/ kiểm tra/ tích hợp hệ thống kinh doanh dựa trên hiểu biết về các yêu cầu và chức năng 

được phân tích của ứng dụng 

- Xây dựng và quản lý kiến trúc và tiêu chuẩn chung, bao gồm các lớp quy trình kinh doanh, thông tin, 

dữ liệu, kiến trúc ứng dụng và công nghệ 

- Tạo tài liệu, đào tạo, hỗ trợ người dùng cho Hệ thống doanh nghiệp 

- Các hệ thống bảo trì được phát triển bởi SQL, PL / SQL, JAVA, JSP 

▪ Yêu cầu 
- Bằng cấp: Đại học/ Cao đẳng 

- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính 

- Giao tiếp tiếng Anh 

 

PHÚC LỢI 

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có yếu tố nước ngoài 

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn, rõ ràng; có kỳ nghỉ hè hằng năm 

- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực 

- Hỗ trợ xe đưa đón, ăn uống tại công ty 

- Hỗ trợ ký túc xá/chung cư đầy đủ tiện nghi cho công nhân viên 

- Hỗ trợ xe đưa đón công nhân viên về quê ăn tết hàng năm 

- Khám sức khỏe định kỳ, tham gia bảo hiểm đầy đủ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật 

 

*Hồ sơ ứng tuyển bao gồm đầy đủ 2 mục  sau: 

1- CV ứng tuyển điền theo form CV của DOOSAN VINA (tải form CV tại đây: http://www.doosan-

vina.com/doosanvina/en/careers/index.html ) 

2- File scan hoặc photo các bằng cấp và chứng chỉ liên quan 

*Hồ sơ ứng tuyển gửi về email: dvhr@doosan.com  

* Contact: 

✓ Fanpage Tuyển dụng: www.facebook.com/tuyendung.DoosanVina 

✓ Linkedin: @Doosan VINA 

✓ Tel: 0255 3618 900 (Ext: 1368/ 1327/ 1361) 

mailto:dvhr@doosan.com
http://www.facebook.com/tuyendung.DoosanVina


 


