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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP VINH NAM 
 

Công ty Cổ Phần VINH NAM là nhà cung cấp các dịch vụ thiết kế, kỹ thuật, sản xuất, lắp đặt, 

tích hợp hệ thống trong các lĩnh vực dầu khí, biogas, hóa chất, điện lực và là nhà phân phối các 

sản phẩm công nghiệp nổi tiếng trên thế giới (Ingersoll Rand, Waukesha…). Hơn 20 năm hoạt 

động, Công ty chúng tôi đã phát triển thành một trong các công ty đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ 

thiết kế kĩ thuật cho hầu hết các công trình dầu khí tại Việt Nam. 

Chúng tôi đang tìm kiếm những kỹ sư trẻ năng động và nhiệt huyết cho các vị trí sau: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1. Kỹ sư Thiết kế Cơ khí:  

- Thực hiện công việc tính toán thiết kế cơ khí, lên bảng mô tả đặc tính và chọn thông số kỹ thuật 

của thiết bị công nghệ. 

- Thiết kế kết cấu, bồn bể, đường ống và các công trình dầu khí, công nghiệp, công trình bảo vệ 

môi trường. 

- Thiết kế, lựa chọn thiết bị pump, air cooler, radiator, máy nén, động cơ và các thiết bị cơ khí 

khác. 

2. Kỹ sư Điện – Điện tử: 

- Thực hiện công việc tính toán phụ tải, cung cấp điện; tính toán ngắn mạch, phân tích tải; tính 

toán bảo vệ đường dây, thiết bị. 

- Bốc tách khối lượng, dự toán thiết bị điện, instrument cho các công trình dầu khí, biogas, công 

nghiệp. 

- Phối hợp với các bộ phận triển khai kỹ thuật các dự án (thiết kế, thi công, hoàn công, nghiệm 

thu…). 

3. Kỹ sư Application: 

- Kiểm tra / test các thiết bị đo lường (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng), các thiết bị tự động lập trình 

PLC, máy móc / thiết bị cơ khí (pump, van, máy nén…), trong lĩnh vực điện, instrument, cơ 

khí.  

- Chuẩn bị, tham gia các bước kiểm tra vận hành hệ thống máy mới. 

- Kiểm tra, hướng dẫn khách hàng vận hành và bảo trì hệ thống tích hợp. 
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- Giám sát, kiểm tra việc thi công tại xưởng hoặc tại công trường khi có yêu cầu. 

YÊU CẦU 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ Khí, Cơ Điện Tử, Điện – Điện tử, Điều khiển tự động 

hoặc các ngành có liên quan. 

- Yêu thích và say mê kỹ thuật. 

- Không yêu cầu kinh nghiệm có liên quan, Công ty có chương trình đào tạo cho các ứng viên 

trúng tuyển. 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh khá. 

- Trung thực, có thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình, hòa đồng. 

- Mức thu nhập từ 10-14 triệu theo năng lực 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 

Ứng viên gửi hồ sơ qua email hr@vam.vn. Bộ phận nhân sự sẽ liên hệ để sắp xếp cuộc hẹn 

phỏng vấn 01 vòng duy nhất. 

Để tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng, Ứng viên vui lòng liên hệ 

Ms. TrầmNN - 028-38161956  (Ext. 214). 
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