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SEV là nhà phát triển, tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng, phân phối và chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, các dạng năng lượng tái tạo mới, lưu trữ năng lượng,… năm 

2020 đánh dấu bước chuyển mình vươn xa, bùng nổ về dự án khắp ba miền Bắc – Trung – Nam. 

Để đáp ứng tiến độ kịp thời cho các dự án SEV cần tuyển 03 Chỉ huy trưởng, 06 kỹ sư điện với 

các tiêu chí sau: 

 - Chịu trách nhiệm giám sát thi công dự án; Quản lý công tác triển khai thi công xây dựng, lắp đặt 

thiết bị điện, đấu nối với truyền tải điện; phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra phương án 

thiết kế hiệu quả. 

- Góp ý và có ý kiến kịp thời và thiết kế thi công tại hiện trường khi phát hiện bất hợp lý. 

- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ 

thống thiết bị điện, trạm biến áp, thông tin liên lạc, ngoài công trường đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế 

và thay đổi được phê duyệt. 

- Đề xuất khối lượng vật tư, nhân lực, máy móc cho công việc triển khai trong tháng với người quản 

lý trực tiếp. 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công các công việc, hạng mục mình đảm 

nhận. 

- Phát hiện các bất hợp lý trong quá trình triển khai dự án, báo cáo cấp quản lý ; 

-  Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của lãnh đạo ..... 

2. Bản tiêu chuẩn công việc: 

- Biết làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán dự án 

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành điện, điện hệ thống, điện công nghiệp 

TĐH 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh (yêu cầu đọc hiểu tài liệu kĩ thuật) 

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook), autocad, phần mềm 

chuyên dụng. 

- Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có các chứng chỉ liên quan đến vị trí công 

việc 

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, phân tích tổng hợp; 

- Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo. 

- Trung thực, nhiệt tình. 

- Hưởng lương theo năng lực ( 8-15 triệu/tháng), các chế độ bảo hiểm, chế độ công tác phí, chế độ 

đãi ngộ phúc lợi… chế độ thưởng ngày lễ, ngày tết thực hiện đầy đủ theo chế độ công ty và phù hợp 

với luật lao động hiện hành… 

 

- Công ty cổ phần Solar Electric Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa CT1 – Dream Town coma6, Tây 

Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các bạn quan tâm gửi CV vào địa chỉ email: 

tuyendung@solarelectric.vn 

Điện thoại liên hệ: 0974.019.529. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các ứng viên. 
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