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CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM 
 

    

Tuyển kỹ sư điện tử, hiệu chuẩn, kiểm định 

 
a. Giới thiệu: Công ty cổ phần EMIN là nhà phân phối thiết bị và chuyển giao công nghệ hàng đầu tại 

Việt  Nam trong lĩnh vực đo lường, hiệu chuẩn, thí nghiệm, tự động hóa, viễn thông, công 

nghiệp….Hiện tại chúng tôi đang là nhà phân phối cho hàng chục hãng đứng đầu trong lĩnh vực đo 

lường thí nghiệm trên thế giới như: Tektronix-Mỹ, Weller-Đức, Gwintek-Đài Loan, Chauvin-Pháp, 

Flir-Mỹ, Proceq-Thụy sỹ, Siemen-Đức….Các sản phẩm của chúng tôi luôn được áp dụng công nghệ 

nghệ mới và hiện đại trên thế giới. Các khách hàng chính của EMIN chủ yếu là các công ty: 

Samsung, LG, Viettel, điện lực, dầu khí, trường  cao đẳng- đại học, trung tâm kiểm định đo lường, 

nhà máy sản xuất…. 

b. Mô tả công việc: 

Tư vấn giải pháp, thiết kế điện - điện tử, lập trình, chuyển giao công nghệ, lắp đặt dây truyền sản 

xuất, sửa chữa thiết bị điện điện-điện tử, hiệu chuẩn – kiểm định thiết bị cho khách hàng trong 

các: thiết bị đo lường, thiết bị tự động hóa, thiết bị viễn thông, thiết bị dạy nghề, máy móc công 

nghiệp, máy móc cơ khí. 

c. Yêu cầu:  

- Đối với kỹ sư, thạc sỹ tốt nghiệp chuyên ngành: Đo lường, điện - điện tử, cơ điện tử, tự động 

hóa,  điện tử viễn thông, cơ khí, môi trường. Ưu tiên có kinh nghiệm và kiến thức thực tế một 

hoặc nhiều lĩnh vực sau:  thiết kế vi xử lý, điện tử công suất và sửa chữa các mạch điện tử, đo 

lường, tự động hóa, viễn thông cao tần,  đã làm nghiên cứu nhiều đề tài khoa học trong trường 

đại học (có sản phẩm mô hình hoặc ứng dụng thực tế), trực tiếp thiết kế lập trình cho robocon, có 

chứng chỉ hoặc kiến thức về hiệu chuẩn-kiểm định phương tiện đo, riêng đối với chuyên ngành 

môi trường ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các phòng Lab 

- Ngoại ngữ: tối thiểu đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh 

d. Số lượng: 05 người tại Hà Nội  

e. Thu nhập: 10-20 triệu (thỏa thuận theo năng lực và theo hiệu quả làm việc) 

f. Làm Việc: tại Hà Nội 

g. Quyền lợi: Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định ,  thưởng, chế độ nghỉ tết, lễ  theo nhà nước 

 

Thông tin Liên hệ 

Công ty cổ phần EMIN Việt Nam 

Địa chỉ: Số 8A, đường Hoàng Cầu Mới, Q.Đống Đa, Hà Nội 

Thông tin liên hệ: Nguyễn Thanh Hưng, Điện thoại: 0904103179 

Ưu tiên nhận hồ sơ ứng viên qua email hungnt@emin.vn 

   Đại diện công ty 

 

 

 

 

Văn phòng tại Hà Nội: 
Địa chỉ: Số 8A, đường Hoàng Cầu Mới, Q.Đống Đa, Hà 

Nội   
Điện thoại: (024) 35.381.269 - (024) 35.381.270  

Fax: (024) 35 190 360     

Email: admin@emin.vn 

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 
Địa chỉ : Số 218, đường Cộng Hòa, Phường 12, Q.Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại : (028) 3811 96 36   - (028) 3811 93 59  

Fax : (028) 3811 95 45     

Email : hcm@emin.vn 

Website : http://emin.vn  
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