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I/ VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN DỤNG 
1. Kỹ sư điện lạnh: 10 Người 
- Thiết kế hệ thống nhiệt lạnh công nghiệp 
- Vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống nhiệt lạnh 
- Nghiên cứu bản vẽ và các dự án kỹ thuật 
- Giám sát thi công hệ thống lạnh công nghiệp 
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phụ trách Phòng/Ban hoặc 

Ban Giám đốc Công ty. 
 

2. Kỹ sư cơ khí: 10 Người 
- Tham gia thiết kế sản phẩm, khuôn dập, đồ gá cho các sản phẩm kim loại 
- Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình chế tạo, sản xuất các sản 

phẩm cơ khí. 
- Theo dõi quá trình thực hiện thiết kế (chế tạo, gia công thử) 
- Tham gia gia công sản phẩm: tiện, phay, hàn, gia công vật liệu,... 
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phụ trách Phòng/Ban hoặc 

Ban Giám đốc Công ty. 
 

3. Kỹ sư điện : 10 người 
- Thiết kế tủ điện, mạch, động lực và điều khiển, lắp tủ 
- Tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến cải tiến hệ thống 

điện và thiết bị điện. 
- Quản lý giám sát việc thi công hệ thống điện dự án theo sự phân công của Phụ 

trách Phòng/Ban. 
- Theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai dự án điện thường xuyên với cấp trên 
- Kiểm soát chất lượng công trình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh hoặc 

báo cáo với lãnh đạo xin chỉ thị xử lý. 
- Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho các kỹ sư trong bộ phận kỹ 

thuật điện 
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phụ trách Phòng/Ban hoặc 

Ban Giám đốc Công ty. 
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4. Sinh viên vừa tốt nghiệp Cao đẳng & Trung cấp ngành cơ điện lạnh : 20 Người 
- Có nhận thực tập sinh 
- Nhận đào tạo sinh viên mới ra trường 

 

II/ YÊU CẦU 
+ Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí chế tạo, 

điện – điện tử, điện lạnh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan 
+ Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên môn: 1-2 năm trở lên và đã từng làm việc trong  

lĩnh vực kho lạnh là một lợi thế 
+ Có thể chịu được áp lực trong công việc 
+ Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. 
 

III/ QUYỀN LỢI VÀ CHẾ ĐỘ 

+ Vị trí Kỹ Sư:  Thu nhập từ 12.000.000đ đến 20.000.000đ/tháng 
+ Nhân viên kỹ thuật: Thu nhập từ 8.000.000đ đến 12.000.000đ/tháng 
-  Lương cơ bản/26 công/8h làm việc 
-  Phụ cấp tiền ăn: 40.000đ/ngày công thực tế làm việc 
-  Phụ cấp làm đêm, tiền làm thêm ngoài giờ theo quy định của luật lao động 
-  Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa 
-  Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24h ngay khi nhận việc 
-  Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN….ngay sau khi hết thời gian thử việc 
-  Nghỉ chủ nhật và lễ, tết theo quy định 
-  Thưởng tháng 13 + năng suất theo quy định của Công ty 
-  Xét duyệt tăng lương 6 tháng/1 lần. 
 

IV/ THÔNG TIN LIÊN HỆ 
+ Hồ sơ: CV xin việc xin gửi về địa chỉ email:  thungan.nguyen@phanbach.com 

Liên hệ: Ms Ngân  – 0332263410 
+ Địa điểm làm việc – Nhà máy sản xuất: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, 

Tỉnh Long An. 
 

      GIÁM ĐỐC 

 
TRẦN  NGỌC PHAN 


