SERVICE ENGINEER
Việt An Enviro thành lập tháng 12/2010 tập trung vào lĩnh vực thiết bị đo lường, phân
tích Online và quan trắc môi trường tự động. Đến nay, với hơn 160 nhân viên, chúng tôi
sở hữu một đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, am hiểu ứng dụng, kinh nghiệm trong tư vấn và
lắp đặt các thiết bị đo lường - phân tích, hệ thống quan trắc tự động nước thải, nước mặt,
nước ngầm, cấp nước, hệ thống giám sát khí thải ống khói nhà máy và giải pháp phần mềm
GIS cho lĩnh vực Cấp Nước, Nước thải và Môi trường trên khắp cả nước.
Một số dự án lắp đặt trạm quan trắc lớn Việt An đã thực hiện như Formosa Hà Tĩnh, nhiệt
điện Vĩnh Tân 1,2,4, Formosa Đồng Nai, Thép Hòa Phát, Sam Sung Việt Nam, Honda Việt
Nam,…Tại Quảng Ninh, Việt An vừa hoàn thành lắp đặt 37 trạm quan trắc nước thải cho
công ty TKV - Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và bắt đầu đưa vào vận hành.
Website: http://www.vietan-enviro.com/gioi-thieu/
Fanpage: https://www.facebook.com/VietAnGroupp/

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lên danh mục vật tư cho việc lắp đặt, thi công những thiết bị đo cho khách hàng
- Tư vấn và trả lời các thắc mắc liên quan đến kỹ thuật và thiết bị
- Trực tiếp tham gia hoặc giám sát nhà thầu thi công lắp đặt trang thiết bị
- Đi công tác trong và ngoài nước để tiến hành vận hành thử, bảo trì, xử lý sự cố và hướng
dẫn cách sử dụng, vận hành thiết bị hoặc hệ thống đã cung cấp cho khách hàng
- Tiến hành làm báo cáo tại hiện trường và báo cáo chi tiết khi kiểm tra/sửa chữa trang thiết
bị cho khách hàng
- Soạn thảo, cung cấp bản vẽ, tài liệu (SOP, WI) cho những công việc đã thực hiện; soạn
thảo các tài liệu hướng dẫn sử dụng, knowhow của phòng ban.
- Liên hệ với bộ phận kỹ thuật, đối tác trong và ngoài nước để xử lý các sự cố thiết bị
2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Môi Trường, Cơ Khí, Cơ Điện Tử, Tự Động
Hóa.
- Ít nhất 1 năm ở vị trí công việc tại hiện trường hoặc tương đương
- Thành thạo tin học Văn phòng (Work, Excel, PowerPoint)
- Tiếng Anh: Đọc hiểu và soạn thảo tài liệu kỹ thuật
- Chấp nhận đi công tác xa, dài ngày
- Có tinh thần trách nhiệm, tính cam kết
3. Quyền lợi:
 Lương 8 – 13 triệu tùy năng lực
 Được đào tạo bài bản về thiết bị, sản phẩm, các kỹ năng kinh doanh;
 Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội để phát triển năng lực;
 Tham gia BHXH, BHTN, BHYT; Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước;

4. Hình thức ứng tuyển:
 Gửi CV qua email: tuyendung@vietan-enviro.com
 Điện thoại: 028 7777 1616 – Exit 1501

