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Kỹ sư nghiên 

cứu phát triển 

 

1. Nghiên cứu và thiết kế sự án mới về 

Set top box (DVB-T2/S2, DVB -C, IP 

STB, OTT), GPON, VoIP and wireless 

Gateway models… 

2. Đánh giá các đặc tính và định giá các 

sản phẩm công nghệ mới 

3. Thiết kế sơ đồ, các khối chức năng và 

khối nguồn 

4. Thiết kế và làm BOM (build of 

material) 

5. Test hiệu suất phân cứng 

 

1. Có kiến thức về chuyên ngành điện - điện tử 

2. Có kiến thức về sơ đồ mạch và thiết kế mạch 

điện tử 

3. Có kiến thức về các thông số linh điện và cơ sở 

dữ liệu 

4. Thành thạo về thiết kế mạch bằng orcad, proteus, 

antium … 

5. Có kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình C, C++, 

B+B, Chípet programing ... 

6. Tiếng anh trình độ B 
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Kỹ sư thiết kế 

 

 

Thiết kế máy AOI 

1. Lập trình Vi điều khiển 

2. Lập trình xử lý ảnh:Ladview, C# ,C++ ,Open 

CV, Linux(Ưu tiên về các kỹ năng này) 

3. Thiết kế bản vẽ: Autocad, Solidwork 
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Thiết kế máy Robot tự động 

1. Có khả năng lập trình PLC (Mitsubishi,…) 

2. Lập trình AVR, PIC 

3. Sử dụng thành thạo một số phần mềm vẽ 2D 3D 

4. Khả năng thiết kế và layout mạch điện tử. 

5. Ngoại ngữ ( Tiếng Anh giao tiếp cơ bản) 
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Kỹ sư phân 

tích lỗi 

 

 

 

 

 

Phân tích lỗi sản phẩm 

1. Có khả năng sử dụng thành thạo một số phần 

mềm vẽ 2D, 3D, Auto Cad, Pro 

2. Ngoại ngữ ( Kỹ năng giao tiếp, viết báo cáo 

tiếng anh trong công việc) 

Yêu tiên: 

1. Hiểu biết về chế tạo, sản xuất 

2. Kỹ năng giải quyết các vấn đề chất lượng ( Báo 

cáo - liên lạc - trao đổi ) 

3. Biết phân tích lỗi công đoạn, lỗi linh kiện, lỗi thành 

phẩm... để các phòng ban liên quan, nhà cung cấp có 

thể tiến hành cải tiến, khắc phục lỗi. 
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Kỹ sư tự động 

hóa 

1. Lập trình vi điều khiển 

2. Viết chương trình ứng dụng và truyền 

thông 

3. Ứng dụng xử lý ảnh 

4. Thiết kế mạch 

1. Xử dụng thành thạo các phần mềm lập trình cho 

AVR hoặc PIC 

2. Xử dụng thành thạo các phần mềm: Labview, 

C++, C#, Visual Basic 

3. Xử dụng thành thạo phần mềm Proteus, Altium 
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Kỹ sư phần 

cứng 

 

Lắp đặt và duy trì tất cả máy test ở ngoài 

chuyền sản xuất. Sửa chữa cài đặt phần 

cứng và phần mềm cho máy tính. Cài đặt 

Windows server cho server. 

Kỹ năng cài đặt phần cứng và phần mềm máy tính. 

Hiểu biết về các mạng WAN và LAN, biết cài đặt 

Windows cho server. Biết giao tiếp tiếng Anh hoặc 

tiếng Trung. Chuyên ngành chủ yếu là Công Nghệ 

Thông Tin hoặc Điện tử viễn thông. 
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Kỹ sư chương 

trình 

 

 

Phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan 

đến chức năng sản phẩm điện tử 

1. Có kiến thức về chuyên ngành kỹ thuật điện tử 

và điện tử viễn thông. 

2. Có khả năng đọc hiểu sơ đồ mạch điện tử (Sơ đồ 

nguyên lý) 

3. Biết sử dụng các thiết bị đo như: Đồng hồ vạn 

năng, Osilloscope.. 

4. Khả năng sử dụng tiếng anh để giao tiếp và viết 

báo cáo. 
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Kỹ sư chất 

lượng 

 

1. Lắp đặt máy test ngoài chuyền 

2. Theo dõi và sửa chữa,bảo trì máy test 

ngoài chuyền 

1. Có kinh nghiệm làm việc ở công ty điện tử 

2. Có kinh nghiệm làm về lập trình 

3. Có thể viết báo cáo bằng tiếng trung hoặc tiếng 

anh 

4. Thành thạo tin học văn phòng 
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Kỹ sư thành 

hình 

1. Xử lý bất thường của máy thành hình 

và các thiết bị hỗ trợ máy thành hình 

2. Sửa chữa máy thành hình và các thiết 

bị bổ trợ máy thành hình 

3. Bảo dưỡng máy thành hình và các 

thiết bị bổ trợ máy thành hình 

 

1. Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng 

2. Đọc thành thạo sơ đồ mạch điện 

3. Có kinh nghiệm làm sửa chữa, bảo dưỡng máy 

móc 
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Kỹ sư thiết bị 

ME - EQU 

- Trông Chuyền SMT .Điều chỉnh máy , 

sửa chữa máy SMT 

ME - Program 

- Thiết lập chương trình cho máy dán 

 

1. Có thể giao tiếp tiếng trung hoặc anh 

2. Ưu tiên có kinh nghiệm về thiết bị SMT (đặc biệt là 

thiết bị Fuji), thiết bị AOI 
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Kỹ sư sửa chữa 

 

Phân tích, sửa chữa sản phẩm lỗi 
Chuyên nghành kỹ thuật,( Điện Điện tử công nghệ 

thông tin, 

ưu tiên những người có kinh nghiệm sửa chữa 
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Truyền Trưởng 

 

1.Theo dõi giá thành và sắp xếp 2.Quản lý 

kỷ luật và chấm công nhân viên, giám sát 

và đánh giá chất lượng sản phẩm. Làm báo 

biểu sản xuất 3.Theo dõi và xử lý bất 

thường 

 

1. Chuyên ngành tiếng anh 

2. Ưu tiên có thể giao tiếp được tiếng trung 

3. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 
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Nhân viên quản 

lý thiết bị 

1. Hiệu chỉnh , bảo dưỡng , dự kiến nhu 

cầu và kiểm tra thiết bị, thử và kiểm soát 

các loại ống tĩnh điện 

2. Kiểm kê tài sản cố định 

 

1. Chuyên ngành tiếng anh 

2. Ưu tiên có thể giao tiếp được tiếng trung 

3. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 
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Nhân viên điện 

cơ 

 

1. Duy trì kiểm tra thiết bị kho và phòng 

sạch 

2. Đo chỉ tiêu tham số môi trường phòng 

sạch 

3. Xử lý bất thường về mạng 

 

1. Chuyên ngành tiếng anh 

2. Ưu tiên có thể giao tiếp được tiếng trung 

3. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 

  

 

  Lương và phúc lợi được hưởng: 
 

 Mức lương cơ bản hấp dẫn ( trực tiếp đàm phán trong quá trình tuyển dụng) 

 

 Phúc lợi : 

 Hỗ trợ tiền ăn 3 bữa mỗi ngày, trị giá lên đến: 1.066.000đ 

 

 Được ở ký túc xá miễn phí hoặc được trợ cấp 500.000đ ( nếu như bạn không ở KTX). 

 

 Hỗ trợ chi phí giao thông hàng tháng: 200.000đ 

 

 Tiền thưởng chuyên cần tháng: 150.000đ 

 

  Tiền thưởng chuyên cần Quý, thưởng các ngày Lễ, thưởng Tết...
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