
 

 THÔNG BÁO  

       TUYỂN DỤNG 
 

Công ty BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM, là một thành viên của Tập đoàn 
SOLETANCHE BACHY có trụ sở chính tại Pháp, chuyên thi công nền móng và 
công trình ngầm, đã thi công trên 60 công trình tại Việt Nam. 

Hiện chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực cho vị trí: 

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TỬ 

số lượng tuyển dụng: 2 người 
 
Mô tả công việc:  

- Giám sát, sửa chữa và bảo trì hệ thống cơ – điện của máy móc thiết bị. 
- Phối hợp các bộ phận liên quan để hỗ trợ, thực hiện công việc hiệu quả. 
- Tham gia đề xuất các dự án cải tiến máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng 

xuất, đảm bảo an toàn và tiết kiệm. 
- Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện của xe cẩu, thiết bị máy xây dựng. 
- Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 
 
Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Cơ điện tử 
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad… 
- Có kiến thức về điện và lập trình PLC. 
- Đọc được bản vẽ mạch điện. 
- Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. 
 
Quyền lợi: 

- Mức lương thỏa thuận.  
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. 
- Khám sức khỏe và du lịch được tổ chức hàng năm. 
- Các khoản thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty. 
- Các chế độ phúc lợi khác theo thâm niên làm việc. 

 
Nơi làm việc: 

Khu công nghiệp Tân Phú Trung hoặc các công trường trong phạm vi Tp.HCM. 

 
Nộp hồ sơ: 

Ms. Phương Dung  
Địa chỉ:  Lầu 6, tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM. 
Điện Thoại: 028 3930 5782 – 0909 96 21 96 
Email : phuong.dung.thai@soletanche-bachy.com 
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