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KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Phạm vi công việc:

● Làm việc cùng các kỹ sư để thiết kế các mô hình CAD, bản vẽ cơ khí cho các sản phẩm
sợi các-bon

● Tạo danh sách linh kiện (BOM), thiết kế chi tiết và bản vẽ hướng dẫn lắp ráp
● Tối ưu thiết kế cho sản phẩm
● Tham gia quá trình lắp máy in AQUA

Chúng tôi đang tìm kiếm một người:

● Kỹ sư hoặc thạc sĩ tốt nghiệp một trong các ngành sau: Hàng không, cơ khí chế tạo
máy, cơ điện tử, cơ kỹ thuật hoặc tương tự

● Thành thạo thiết kế cơ khí, phân tích kỹ thuật, thiết kế cho sản xuất và lắp đặt (DFM,
DFA)

● Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế cơ khí sử dụng phần mềm Solidworks
● Hiểu sâu về các quy trình sản xuất như gia công, hàn, tạo hình kim loại
● Có kinh nghiệm về phân tích phần tử hữu hạn (FEA)

Điểm cộng nếu như bạn:

● Hiểu và nắm vững quy trình sản xuất bồi đắp (Additive Manufacturing)
● Có kinh nghiệm với thiết kế và sản xuất với vật liệu composite
● Sử dụng tiếng Anh thành thạo
● Khả năng giao tiếp tiếng Trung hoặc Nhật

Bạn sẽ có được:

● Một môi trường làm việc thân thiện, dễ chịu, không có những cái “tôi”
● Cơ hội được đảm nhận những vị trí mới với nhiều thử thách, ngay cả khi bạn nghĩ mình

chưa đủ khả năng
● Công việc có ý nghĩa, thực sự tạo ra những ảnh hưởng cho thế giới
● Lời hứa của chúng tôi rằng đây sẽ là khoảng thời gian mang tính đột phá nhất trong sự

nghiệp của bạn

Nếu bạn thấy mình là ứng viên tiềm năng hãy gửi hồ sơ về riley.smith@arevo.com


