Công ty TNHH ABB Power Grids Việt Nam (KCN Tiên Sơn) tuyển dụng
Nhân viên kỹ thuật
Công ty TNHH ABB Power Grids Việt Nam tại KCN Tiên Sơn Tổng Vốn đầu tư $37,688,429, chuyên
sản xuất lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, tủ điện trung thế, thiết bị đóng cắt, cách điện... Hiện Công
ty có nhu cầu tuyển nhân sự tại các vị trí sau:
NHÂN VIÊN LẮP TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ: 10 người
NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT/CÁCH ĐIỆN: 05 người
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. NHÂN VIÊN LẮP TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ
Nhiệm vụ chính:
• Có khả năng đọc được bản vẽ thiết kế mạch điện, đấu nối đường dây, đi đường dây trong tủ điện trung
thế.
• Làm việc với các thiết bị điện trung và hạ cấp.
• Đấu nối đường dây cho các thiết bị theo bản vẽ thiết kế.
• Sửa chữa mạch đấu nối theo yêu cầu từ phòng thiết kế.
• In và đánh gen cho thiết bị, ép đầu cốt sau khi đi dây trong sản phẩm.
• Giám sát các thông số kỹ thuật liên quan đến quá trình đấu nối, đi đường dây trong trạm hợp bộ.
• Công việc khác theo yêu cầu của bộ phận.Công việc yêu cầu sự cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ và độ chính xác
cao.
2. NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÁCH ĐIỆN
Đảm nhiệm công việc trong bộ phận tháo/ lắp ráp trong nhà máy sản xuất đĩa đệm cách điện cao thế.
• Chuẩn bị vật liệu đúc, đưa vào khuôn.
• Tháo và lắp ráp khuôn đúc.
• Vận hành máy tháo/lắp ráp khuôn/lò sấy.
• Kiểm soát chất lượng của đĩa cách điện sau khi hoàn thành.
Tuân thủ theo hệ thống quản lý:
• Tuân thủ quy tắc và quy trình làm việc.
• Tham gia vào hoạt động cải thiện hiệu xuất quản lý chất lượng và quản lý kho.
• Tuân thủ tiêu chuẩn của ABB về chất lượng, môi trường và an toàn lao động.
YÊU CẦU
- Số lượng: 16 người

- Độ tuổi : 18 – 30
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Trường Nghề - Cao Đẳng chuyên ngành cơ khí chế tạo; điện công nghiệp; Tự động hóa ...
- Kinh nghiệm: Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương
- Ngoại ngữ: Không Yêu cầu
QUYỀN LỢI
Gia nhập ABB, chúng tôi mang tới mức thu nhập cạnh tranh và hấp dẫn. Thêm vào đó, chúng tôi mang đến
cơ hội phát triển, thăng tiến trong một môi trường đa văn hóa, đồng nghiệp thân thiện và chuyên nghiệp,
cũng như sự cân bằng giữa công việc và gia đình.
Chúng tôi làm việc 5 ngày, nghỉ 2 ngày một tuần
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