
KỸ NĂNG CHỨNG CHỈ

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Áp dụng những kinh nghiệm, kiến thức đã học và sự hiểu biết về lắp ráp, sửa chữa, thay thế, bảo trì máy ép
nhựa, các máy phụ trợ, các thiết bị điện công nghiệp và điện dân dụng để trở thành một nhân viên kỹ thuật
chuyên nghiệp, mang đến sự đóng góp tích cực, hữu ích cho Công ty. Từ đó giúp cải thiện các thiết bị hư
hỏng, phát hiện và sửa chữa kịp thời các thiết bị lỗi nhằm đảm bảo quá trình hoạt động liên tục của Công
ty không bị gián đoạn .

HỌC VẤN

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

HOẠT ĐỘNG

Nguyễn Văn Hải VỊ TRÍ ƯT: KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

09/02/1989 Nam

0356079463 hoanghai1989bn@gmail.com

Thôn Cổng, Đào viên, Quế võ, Bắc ninh

CHUYÊN NGÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA XÍ
NGHIỆP
10/2008 - 07/2013

ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT HÀ NỘI
Tốt nghiệp loại trung bình/ khá, điểm trung bình 6.9

PHÓ PHÒNG THIẾT BỊ
08/2014 - Hiện tại

CÔNG TY SAMSUNG ELECTRONIC VIỆT NAM THÁI NGUYÊN
1. Quản lý nhân lực ca làm việc.
2. Kiểm tra,sửa chữa, bảo dưỡng máy ép nhựa (fanuc, sumitomo)
và các máy phụ kiện, máy gia nhiệt khuôn hot runner, robot gắp sản
phẩm, máy làm mát WTC, hệ thống hút nhựa, sấy nhựa...
3.  Lập kế hoạch bảo dưỡng theo quý, theo tháng và năm.
4. Tìm kiếm các thiết bị thay thế, linh kiện phù hợp với thiết bị để
nâng cao tuổi thọ của của máy móc.
5. Sắp xếp công việc cho ca làm việc.
6. Cải tiến chương trình PLC cho robot.
7. Lập file hướng dẫn vận hành các máy.
8. Follow, feedback công việc hàng ngày.
9. Biết lập trình PLC, đấu nối tủ điện.
10. Biết sử dụng phần mềm autocad.

NHÂN VIÊN
2016 - 2018

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN

Tin học văn phòng

Tiếng anh

Chứng chỉ hàn xì.Chứng chỉ lái xe nâng.Chứng chỉ
giảng viên nội bộ.
2018



Phân tích, xử lý và giải quyết công việc độc lập, nhóm


