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Đc: 3/9 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
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Kính gửi: Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy -  Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật HCM 

Công ty PSBV hiện đang là nhà đại diện chính thức tại Việt Nam và khu vực châu Á của 

các Tập đoàn trên thế giới như: EFCO, HII, HIP, TECHCAL, STEWARTS, SPIRSTAR,… 

trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và lắp đặt các hệ thống áp lực cao với nhiều ứng dụng khác 

nhau trong các ngành dầu khí, đóng tàu, nhiệt điện, thủy điện, khai khoáng, Ngoài ra, PSBV 

cũng sản xuất các máy áp lực cao như Pressure Test Bay, Hi-lo Pressure test…. Và phổ biến sản 

phẩm tại nhiều quốc gia như Singapore, Myanmar, Malaysia, Thailand, Bangladesh, UEI, 

Japan… 

Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh doanh, công ty PSBV cần tuyển dụng những nhân 

viên tài năng cho vị trí Thực tập sinh Kỹ Thuật Cơ Khí (Technical Engineer), với yêu cầu công 

việc và cơ hội nghề nghiệp cụ thể như sau: 

 

 Mô tả công việc: 

 Làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cấp trên: trong việc lắp đặt, chạy thử, vận 

hành và bảo trì các thiết bị cơ khí. 

 Khảo sát, kiểm tra, báo cáo và bảo trì các thiết bị áp suất từ khách hàng, qua đó tìm 

kiếm và giữ mối quan hệ với khách hàng. 

 Làm việc trực tiếp và liên lạc thường xuyên với bộ phận bán hàng, báo giá, ứng dụng 

của công ty. 

 Quản lý và chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu hỗ trợ bộ phận bán hàng, báo giá. 

 Báo cáo thường xuyên cho Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Sản Xuất. 

 Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn. 

 

 Quyền lợi: 

 Được huấn luyện, đào tạo kĩ năng, kiến thức từ các chuyên gia trong và ngoài nước; 

 Được làm việc trong môi trường năng động cùng các cơ hội phát triển khác. 



 
 

 Yêu cầu công việc: 

 Là sinh viên năm cuối/ mới ra trường các ngành: Chế tạo/ Cơ khí/ Hóa Dầu/ Dầu khí/ 

Điện – Điện tử,....  

 Có kiến thức về hệ thống điều khiển thủy lực-khí nén, kiểm tra áp suất. 

 Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, Autocad... (Biết sử dụng phần mềm thiết 

kế là một lợi thế). 

 Đọc hiểu các tài liệu tiếng anh chuyên ngành ( Giao tiếp Tiếng anh là một lợi thế); 

 Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt; 

 Chịu áp lực, trách nhiệm, chỉn chu, tự giác; 

 Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp, lập kế hoạch và các mục tiêu cho công việc; 

 Đoàn kết, làm việc nhóm 

 Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 17h30, thứ Hai đến thứ Sáu. 

 Địa điểm: 3/9 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Các Thực tập sinh quan tâm và tự tin với năng lực của mình, vui lòng gửi hồ sơ cho chúng tôi tại 

địa chỉ email: nhi.nguyen@adminitechvn.com để được trao đổi cụ thể hơn. Công ty PSBV 

luôn sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ của các Thực tập sinh và hy vọng rằng các bạn sẽ cùng PSBV phát 

triển sự nghiệp. 

Rất cảm ơn quý Khoa đã giúp đỡ trong con đường phát triển của các bạn sinh viên và cả công ty 

chúng tôi cũng như quý nhà trường 

Trân trọng! 

Giám đốc công ty PSBV 

 

 

 

 

  


