CÔNG TY TNHH STEINSVIK VIỆT NAM
LÔ E7 – E8, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm Khánh Hòa

TUYỂN DỤNG
Company introduction/Giới thiệu công ty:
Steinsvik Vietnam, owned by Steinsvik Group Norway, established in 2012, based at Lot E7-E8, Suoi
Dau Industrial Park, Cam Lam district, Khanh Hoa Province, Vietnam. This factory was designed to
produce bridge consoles for oil rigs and platforms, CCTV Systems, Ship and marine surveillance
cameras, underwater camera systems and auto-feeding systems for fish farming for export to
Europe, Asia and all over the world.
Công ty TNHH Steinsvik Việt Nam thuộc Tập Đoàn Steinsvik Nauy, thành lập năm 2012, có trụ sở tại Lô
E7 – E8 KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa. Nhà máy được thiết kế phục vụ sản xuất bàn điều khiển
cho giàn khoan dầu, hệ thống CCTV, camera cho tàu, camera giám sát, camera dưới nước và hệ
thống cho ăn tự động trong ngành nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu đi các nước Châu Âu, Châu Á và
trên toàn thế giới.
Description of work/Mô tả công việc:
We are looking for an Electric Engineer to work at R&D, collaborating with the engineers in Norway.
This position is particularly suited to young graduates (or going to graduate). The work is very varied
and includes electronic circuit design and layout as a part of both new product development and
revision of existing ones. Schematic control and verification of new designs. Documentation of new
and existing products.
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên là kỹ sư điện/điện tử phục vụ công tác nghiên cứu phát
triển, hợp tác với các kỹ sư tại Nauy. Đây là vị trí đặc biệt phù hợp với các bạn trẻ mới tốt nghiệp
(hoặc sắp tốt nghiệp). Công việc đa dạng và bao gồm thiết kế các mạch điện tử và định dạng bố trí
các sản phẩm mới, điều chỉnh các bản vẽ hiện tại, phác họa điều khiển và duyệt các thiết kế mới; Lập
các tài liệu sản phẩm mới và hiện tại.
You will have the opportunity to work professionally in a fair and friendly environment when you join us.
Các bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng và thân thiện.
Requirements/Yêu cầu:
-

Knowledge of digital, analog electronic and circuit design
Có kiến thức về kỹ thuật số, thiết kế mạch analog và thiết kế mạch.
From 0 to 3+ years of work experience
Kinh nghiệm từ 0 – 3 năm
Knowledge in PCB design and layout OR some experience in embedded software (C language)
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-

Có kiến thức về thiết kế và bố trí PCB hoặc có kinh nghiệm trong phần mềm (Ngôn ngữ C)
English communication skills, preferred Toeic 400 - 450
Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên người có điểm Toeic từ 400 - 450
Proficient in using MS Office and Internet application
Thành thạo phần mềm MS Office và ứng dụng internet
Must be keen on technology, willing to learn and with a proactive attitude
Quan tâm đến công nghệ và sẵn sàng học hỏi với một thái độ thích cực.

Knowledge of the following areas will be considered an advantage (although not essential):
Những ứng viên có các kiến thức dưới đây là một lợi thế (không bắt buộc):
-

Analog and digital video signals
Tín hiệu hình ảnh số và tương tự
Exposure to Linux operating system
Từng làm việc với hệ điều hành Linux

Candidates interested in this position can send your CV, listing your qualifications directly to Mr.
Sascha Iacopini sascha.iacopini@steinsvik.vn, deadline 28.02.2015.
Ứng viên quan tâm vị trí này xin vui lòng gửi CV, liệt kê các khả năng của mình đến Ông Sascha
Iacopini sascha.iacopini@steinsvik.vn, trước ngày 28.02.2015
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