
 

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ  
CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN – EEMC 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2016 

Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện – EEMC (EDMC) là Công ty 
thành viên thuộc Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần, chuyên sản 
xuất các loại thiết bị điện trung thế từ 6 -:- 35kV như: máy biến điện áp, máy biến dòng 
điện, cầu dao cách ly, cầu chì và tủ bảng điện các loại… 

Công ty EDMC cần tuyển một số lao động vào làm việc tại các vị trí như sau:  

+ Kỹ sư thiết kế Thiết bị điện : 02 người. 

+ Kỹ sư thiết kế Cơ khí  : 01 người. 

+ Kỹ sư Tự động hóa   : 01 người. 

+ Cử nhân kinh tế Tài chính kế toán : 02 người. 

+ Công nhân hàn điện   : 05 người. 

+ Công nhân hàn hơi   : 02 người. 

+ Công nhân kỹ thuật điện  : 07 người.  

* Yêu cầu: 

+ Đối với kỹ sư: 

- Yêu cầu tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kỹ thuật 
Công nghiệp Thái Nguyên, hệ chính quy, loại trung bình khá trở lên. 

- Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh C. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như: Autocard, Inventor… 

- Là nam giới, cao 1m65, cân nặng 50kg trở lên. 

- Tuổi đời không quá 35 tuổi. 

- Có sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc. 

+ Đối với công nhân kỹ thuật: 

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Trung cấp, công nhân kỹ thuật nghề hệ chính quy, 
riêng đối với chỉ tiêu công nhân kỹ thuật điện ưu tiên các lao động đã có 3 năm kinh 
nghiệm trở lên. 

- Là nam giới, cao 1m65, cân nặng 50kg trở lên. 

- Tuổi đời không quá 35 tuổi. 

- Có sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc. 

* Hồ sơ dự tuyển: 

- Đơn xin dự tuyển (viết tay). 
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- Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6, có xác nhận của chính quyền địa phương (trong thời hạn 
06 tháng). 

- Bản sao: Bằng tốt nghiệp, bằng nghề. 

- Bản sao: Giấy khai sinh, CMND hoặc Thẻ căn cước công dân. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe dán ảnh 4x6 mới nhất (trong thời hạn 06 tháng). 

- Giấy xác nhận nhân sự. 

* Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổng hợp – Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo                                      
Thiết bị điện – EEMC. 

 Địa chỉ: Ngõ 2, Tổ 14, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà   
Nội. 

        Điện thoại liên hệ: (04) 38.544.902. 

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/05/2016 đến hết ngày 30/05/2016. 

(Lưu ý: Hồ sơ không trả lại nếu  không trúng tuyển) 
                                                                                           
 

 


