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DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ GE 

TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN
(Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định, Lâm Đồng, Sóc Trăng)

1. Kĩ thuật viên chạy thử

2. Kĩ thuật viên lắp đặt

3. Kĩ thuật viên tiếp nhận

4. Kỹ thuật viên cẩu trục & thiết bị nâng hạ

5. Kỹ thuật viên SCADA

6. Kỹ thuật viên Điện – Cơ khí

7. Nhân viên kho & vận tải

Quyền lợi: Chế độ lương & phúc lợi hấp dẫn, Bảo hiểm sức khỏe

24/7, Cơ hội đào tạo, Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trợ cấp

nhà ở

Yêu cầu: tốt nghiệp nghề, cao đẳng, đại học … chuyên ngành phù

hợp (cơ khí, điện, xây dựng, vận tải, cẩu trục, nâng hạ, … )

Ứng viên chưa có kinh nghiêm được đào tạo chuyên môn

Các vị trí tại GE đều có tuyển NỮ

Ứng tuyển online nhanh chóng qua link:  sc.ge.com/*tuyendunggevn

Liên hệ: 0919.210.915, faro.onsitesupport@ge.com



DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ GE 
(Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định, Lâm Đồng, Sóc Trăng)

Ứng tuyển online nhanh chóng qua link:  sc.ge.com/*tuyendunggevn
Liên hệ: 0919.210.915, faro.onsitesupport@ge.com

STT Vị trí Mô tả công việc Yêu cầu

1

Kĩ thuật

viên chạy

thử

• Đảm nhận công việc kiểm tra, chạy thử các thiết bị và hệ thống theo đúng yêu cầu kỹ thuật

• Thực hiện chạy thử SCADA/WFMS theo đúng yêu cầu kỹ thuật với sự hướng dẫn & hỗ trợ của Kỹ sư SCADA

• Thực hiện chạy thử theo quy trình yêu cầu của GE

• Khắc phục và xử lý sự cố khi vận hành Tua bin gió

• Xác định lỗi và nguyên nhân lỗi trong quá trình vận hành chạy thử

• Hiểu biết cơ bản và có khả năng phân tích mạch điện AC/DC 

• Tham gia quá trình LOTO theo yêu cầu và tuân thủ các quy trình chất lượng

• Cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo theo đúng quy trình

• Là đại diện của GE tại site khi thực thi công việc và làm việc với khách hàng

• Đảm bảo an toàn khi thực thi công việc, tuân thủ theo đúng những quy trình và yêu cầu an toàn của GE

• Tốt nghiệp trung cấp

nghề, cao đẳng, đại học

chuyên ngành phù hợp: 

Điện, Tự động hóa, Cơ

khí, …

• Có kinh nghiệm ở vị trí

tương đương tại nhà

máy điện / hệ thống điện

là một lợi thế

• Có chứng chỉ vận hành là 

một lợi thế

• Có thể sử dụng tiếng

Anh là một lợi thế

• Ứng viên chưa có kinh

nghiêm được đào tạo

chuyên môn

• Các vị trí tại GE đều có

tuyển NỮ

2

Kĩ thuật

viên lắp đặt

• Thực hiện lắp đặt Tua bin gió theo quy trình yêu cầu của GE

• Thực hiện lắp đặt các trang thiết bị bổ sung theo đúng quy trình RFR (…)

• Cung cấp thông tin và các báo cáo cần thiết theo yêu cầu

• Tuân thủ các quy định và chính sách làm việc của GE 

• Hỗ trợ và tư vấn khách hàng để đảm bảo công tác lắp đặt và nghiệm thu cơ khí, điện … theo đúng quy định và

hướng dẫn lắp đặt

• Khắc phục và xử lý sự cố khi lắp đặt tua bin gió

• Xác định lỗi và nguyên nhân lỗi trong quá trình vận hành chạy thử

• Thực hiện bảo trì và/hoặc lắp đặt tua bin gió theo công việc được phân công

Quyền lợi: Chế độ lương & phúc lợi hấp dẫn, Bảo hiểm sức khỏe 24/7, Cơ

hội đào tạo, Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trợ cấp nhà ở



STT Vị trí Mô tả công việc Yêu cầu

3

Kĩ thuật

viên tiếp

nhận

• Thực hiện nghiệm thu các linh kiện

• Xác định và báo casco các lỗi về chất lượng và sai lệch về số lượng khi nhận hàng theo quy trình

• Quản lý quy trình xử lý khắc phục các lỗi và sai lệch khi nhận bàn giao

• Cung cấp các báo cáo theo tiến độ

• Thực hiện điều chuyển phân phối vật tư tới các điểm nhận khác nhau

• Thực hiện các báo cáo đầy đủ về quá trình và tiến độ giao nhận, nghiệm thu

• Cung cấp các tài liệu chi tiết về các hỏng hóc hư hại phát sinh trước khi vận chuyển

• Kiểm tra và xác nhận độ tương thích của các linh kiện

• Quản lý và theo dõi kho hàng

• Xác nhận công việc hoàn thành theo đúng yêu cầu của khách hàng

• Tốt nghiệp trung cấp nghề, 

cao đẳng, đại học chuyên

ngành phù hợp: Điện, Tự động

hóa, Cơ khí, …

• Có kinh nghiệm ở vị trí tương

đương tại nhà máy điện / hệ

thống điện là một lợi thế

• Có chứng chỉ vận hành là một 

lợi thế

• Có thể sử dụng tiếng Anh là

một lợi thế

• Ứng viên chưa có kinh

nghiêm được đào tạo

chuyên môn

• Các vị trí tại GE đều có tuyển

NỮ

4

Kỹ thuật

viên cẩu

trục & thiết

bị nâng hạ

• Trợ giúp đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên về mặt kỹ thuât

• Trợ giúp khách hàng các vấn đề hàng ngày

• Phối hợp cùng quá trình phát triển kỹ thuật

• Tuân thủ các tiêu chuẩn trong quá trình trợ giúp kỹ thuật

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ GE 
(Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định, Lâm Đồng, Sóc Trăng)

Quyền lợi: Chế độ lương & phúc lợi hấp dẫn, Bảo hiểm sức khỏe 24/7, Cơ

hội đào tạo, Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trợ cấp nhà ở
Ứng tuyển online nhanh chóng qua link:  sc.ge.com/*tuyendunggevn

Liên hệ: 0919.210.915, faro.onsitesupport@ge.com



STT Vị trí Mô tả công việc Yêu cầu

5

Kỹ thuật

viên

SCADA

• Tiếp nhận, cài đặt và kiểm tra thiết bị, hệ thống, mạng lưới và các thành phần/linh kiện khác

• Thực hiện bảo trì và nâng cấp

• Quản lý các thông tin liên lạc và dữ liệu

• Xử lý các tình huống khẩn cấp về hệ thống

• Xử lý các vấn đề với mạch PLC và lỗi hệ thống

• Cài đặt tường lửa và đảm bảo bảo mật của hệ thống SCADA

• Thực hiện công tác kiểm tra thiết bị và phần mềm, sửa chữa khắc phục lỗi nếu có

• Quản lý chức năng truy cập vào hệ thống

• Tốt nghiệp trung cấp nghề, 

cao đẳng, đại học chuyên

ngành phù hợp: Điện, Tự

động hóa, Cơ khí, …

• Có kinh nghiệm ở vị trí

tương đương tại nhà máy

điện / hệ thống điện là một

lợi thế

• Có chứng chỉ vận hành là 

một lợi thế

• Có thể sử dụng tiếng Anh là

một lợi thế

• Ứng viên chưa có kinh

nghiêm được đào tạo

chuyên môn

• Các vị trí tại GE đều có

tuyển NỮ

6

Kỹ thuật

viên Điện –

Cơ khí

• Tuân thủ và thực thi các quy định và tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng theo quy trình liên tục

• Phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác kiểm tra chất lượng cơ bản

• Thực hiện các công việc kiểm tra, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng như được phân công

• Cung cấp các văn bản tài liệu nếu cần thiết và cung cấp dữ liệu qua hệ thống

• Thu thập các thông tin cần thiết về hoạt động của tua bin

• Tuân theo quy trình xử lý vấn đề khi có phát sinh, sử dụng các công cụ dụng cụ điện/cơ khí cơ bản

• Trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật theo hướng dẫn và lịch trình, kế hoạch

7

Nhân viên

kho & vận

tải

• Quản lý kho công cụ dụng cụ

• Xác định và yêu cầu bổ sung vật tư, công cụ dụng cụ khi cần

• Tuân thủ quy định an toàn

• Thực hiện, theo sát và cập nhật báo cáo

• Kiểm tra kho thường xuyên

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ GE 
(Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định, Lâm Đồng, Sóc Trăng)

Ứng tuyển online nhanh chóng qua link:  sc.ge.com/*tuyendunggevn
Liên hệ: 0919.210.915, faro.onsitesupport@ge.com

Quyền lợi: Chế độ lương & phúc lợi hấp dẫn, Bảo hiểm sức khỏe 24/7, Cơ

hội đào tạo, Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trợ cấp nhà ở


