
Công ty Khí Cà Mau tuyển kỹ sư công nghệ thông tin 

Công ty Khí Cà Mau, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP cần 

tuyển 1 học viên kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Cà Mau.     

I. Điều kiện chung: 

- Tốt nghiệp các trường Đại học chính quy loại khá trở lên. 

- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử truyền thông. 

- Tiếng Anh: TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương. 

- Nam: Tuổi đời dưới 28 tuổi; Chiều cao > 165 cm; cân nặng > 52 kg. 

- Năng động, cẩn thận, chịu áp lực công việc cao. 

- Ưu tiên các ứng viên có năng khiếu thể thao, văn nghệ. 

II. Chế độ: 

- Trong thời gian học việc (Học viên) thu nhập: 15.000.000 đồng/tháng. 

- Sau thời gian học việc (6 tháng – 1 năm) nếu đạt yêu cầu sẽ chuyển sang hợp 

đồng chính thức với chế độ lương thưởng theo Quy định của Tổng Công ty Khí 

Việt Nam. Thu nhập trung bình trước thuế 25 triệu/tháng. 

- Các ứng viên trúng tuyển được làm việc trong môi trường năng động chuyên 

nghiệp, được đào tạo thêm về chuyên môn nghiệp vụ và được hưởng nhiều chế độ 

đãi ngộ khác của công ty. 

III. Hồ sơ ứng tuyển: 

1) Đơn xin việc. 

2) CV cá nhân. 

3) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận địa phương nơi cư trú). 

4) Giấy khám sức khỏe (thời hạn 6 tháng). 

5) Văn bằng, chứng chỉ (photo có chứng thực công chứng). 

6) CMND, Sổ hộ khẩu (photo); Ảnh 3x4 (2 tấm). 



IV. Mô tả công việc: 

- Quản lý hệ thống truyền thông công nghiệp trong nhà máy và các trạm khí; 

- Quản lý hệ thống giám sát an toàn, an ninh CCTV; 

- Quản lý hệ thống mạng văn phòng; 

- Quản lý với vai trò administrator cho các phần mềm đang áp dụng đối với hệ 

thống điều khiển, công nghệ thông tin tại Văn phòng cũng như các trạm khí; 

V. Thông tin liên hệ: 

- Địa chỉ tiếp nhận: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức – 

Hành chính Công ty Khí Cà Mau, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trước 

ngày 25/5/2019 . 

- Điện thoại hỗ trợ: Phạm Tố Như/SĐT: 02903. 591343/Email: 

nhu.pt@pvgas.com.vn 

- Ứng viên nộp hồ sơ ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại liên hệ. 

- Hồ sơ các ứng viên không đạt yêu cầu sẽ không hoàn trả lại. 


