
 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ 

SEATECCO 

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                  2205 /TD/STS  TP. Đà Nẵng, ngày  20  tháng  05  năm 2022 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ SEATECCO thông báo tuyển dụng: 

1. Thông tin tuyển dụng 

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư hiện trường, hệ cơ – điện và hệ nhiệt - điện lạnh 

Địa điểm làm việc: Tp. Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Thừa Thiện Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu… (các 

tỉnh miền Trung và miền Nam) 

Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định 

Mức lương: Thỏa thuận 

Số lượng tuyển: 03 – 05 nhân sự 

2. Mô tả công việc 

- Lập và kiểm tra bản vẽ thiết kế thi công chi tiết (shopdrawing), biện pháp thi công tại hiện 

trường, bản vẽ hoàn công. 

- Giám sát việc thi công, lắp đặt các hệ thống cơ – điện, hệ thống nhiệt – điện lạnh: Điện nhe, Cấp 

thoát nước, hệ thống thông gió, điều hòa không khí. 

- Thực hiện các công tác lập và quản lý hồ sơ thi công, hoàn công. 

- Lập báo cáo hằng ngày cho Chỉ Huy Trưởng và Trưởng bộ phận QLDA. 

- Thực hiện giám sát, đôn đốc các tổ đội nhân công thi công đúng kỹ thuật và tiến độ phê duyệt. 

- Thực hiện các công việc liên quan theo phân công 

3. Yêu cầu 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ – Điện, Nhiệt – Điện Lạnh 

- Tin học: sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel,…); phần mềm làm việc 

AUTOCAD và các phần mềm tin học liên quan đến công việc; biết sử dụng REVIT (lợi thế) 

- Có kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề. 

- Có kỹ năng sắp xếp, lưu trữ và quản lý hồ sơ (lợi thế) 

- Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao về tiến độ trong công việc. 

- Chấp nhận đi công tác xa nhà, luân chuyển nơi làm việc (theo yêu cầu từng dự án) 

- Có kinh nghiệm 01 – 03 năm (lợi thế) 

4. Chế độ đãi ngộ 

- Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực); 

- Lương T13; 

- Được hưởng các chế độ thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc; 



 

 

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của nhà nước; 

- Được đào tạo, kèm cặp nâng cao trình độ, năng lực trong quá trình làm việc; 

- Được hưởng các chế độ hỗ trợ thanh toán chi phí vé tàu xe, chỗ ở, phụ cấp công tác xa nhà (tùy 

thuộc điều kiện đi xa) khi làm việc xa nhà; 

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của nhà nước; 

- Các quyền lợi khác: có chế độ du lịch hằng năm, các hoạt động teambuilding. 

5. Thông tin liên hệ và hướng dẫn nộp hồ sơ: 

- Ms. Phương 0905 986 903 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty theo địa chỉ 

o Công ty CP TM-DV SEATECCO 

o Địa chỉ: 182/2 Trưng Nữ Vương, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 

o Người nhận: Đoàn Thanh Phương 

o Số điện thoại: 0905 986 903 

- Nộp hồ sơ qua email: hr.team@sts-seatecco.com.vn  

o Tiêu đề: Hồ sơ xin việc_[Họ và Tên]_Kỹ sư hiện trường 
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Trưởng phòng Tổng hợp 
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