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1. Kỹ thuật viên 

A. Mô tả công việc 

- Thực hiện việc vận hành, kiểm tra và bảo trì định kỳ cho các thiết bị đo lường, thiết bị phân tích tại nhà 

máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

- Xử lý các vấn đề kỹ thuật xảy ra với các thiết bị đo lường và phân tích trong suốt thời gian làm việc tại 

nhà máy. 

- Tổ chức, triển khai và hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoàn thành các phần việc liên quan đến dự án 

theo sự phân công của trưởng nhóm và kế hoạch thực hiện. 

- Thực hiện các quy trình làm việc, cơ sở dữ liệu cho từng loại thiết bị theo sự phân công của Trưởng 

nhóm. 

 

B. Yêu cầu công việc 

- Nam: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật (Tự động – đo lường/điện – Cơ điện tử) hoặc 

có liên quan. 

- Kinh nghiệm & kiến thức: 

• Ưu tiên có 01 năm kinh nghiệm và kiến thức về thiết bị đo lường, thiết bị phân tích và hệ thống điều 

khiển (Thiết bị đo Áp suất, nhiệt độ, lưu lượng …; thiết bị phân tích: pH, Orp, GC, Silica, Oxigen, 

NOx…).  

• Sử dụng thành thạo các thiết bị Smart Electronics (hart calibrator, Loop Calibrator…). 

• Có kiến thức về thiết bị đo lường, phân tích cho khu vực công nghệ, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ 

PI & D, kiến thức về Loop điều khiển trong ngành công nghiệp/dầu khí. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo. Đọc & hiểu thành thạo các tài liệu kỹ thuật chuyên môn. 

- Thành thạo Microsoft Project, Autocad, Microsoft office ... 

- Kỹ năng: Lập kế hoạch/Quản lý dự án/Triển khai công việc/Giải quyết vấn đề. 

- Chịu áp lực cao, tuân thủ các yêu cầu và quy định của nhà máy NSRP. 

- Trung thực, thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và nhóm tốt. 

 

C. Quyền lợi 
- Mức lương thỏa thuận & cạnh tranh tương xứng với năng lực và đóng góp. 

- Thưởng năng suất theo kết quả kinh doanh của Công ty và năng suất làm việc cá nhân theo qui định 

Công ty. 

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước, chế độ đãi ngộ phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ  

theo quy định Công ty. 

- Chính sách đánh giá và xét tăng lương hàng năm. 

- Được tham gia các khóa  đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn & kỹ năng trong và ngoài nước theo 

yêu cầu công việc. 

- Nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp với Công ty. 

- Được làm việc trong môi trường Quốc tế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài và nhiều 

kinh nghiệm chuyên môn ngay tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

D. Nơi làm việc – Tuyển dụng 

Nghi Sơn – Thanh Hóa. 

E. Cách thức ứng tuyển 

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung@thanhthien.com.vn 


