CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
----------o0o----------

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:
- Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) là một trong những
doanh nhiệp dẫn đầu trong thị trường kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên
nén (CNG) và vỏ chai LPG, có địa bàn hoạt động trải dài từ miền Trung tới miền Tây
Nam Bộ.
- Làm việc cho Gas South, bạn sẽ có cơ hội:
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp;
+ Thu nhập ổn định;
+ Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
+ Nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.
B. CHỨC DANH CẦN TUYỂN DỤNG
KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN
(Địa điểm làm việc: Phòng Kỹ thuật – An toàn, Công ty Cổ phần
Kinh doanh Khí miền Nam, Lầu 4, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh).
1. Trách nhiệm chính
- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hàng tháng/ quý/ năm tại các
kho trạm chiết nạp LPG/CNG, Nhà máy Bình khí; Đôn đốc, giám sát thực hiện BDSC
máy móc đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
- Tổng hợp, đề xuất danh mục mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng thay thế phục
vụ công tác BDSC định kỳ, đột xuất.
- Theo dõi thường xuyên tình trạng máy móc, thiết bị nhằm ngăn ngừa và khắc
phục các sự cố xảy ra, đảm bảo phương tiện vận chuyển khí, máy móc thiết bị vận hành
liên tục an toàn; Theo dõi và xử lý, báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá
trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị.
- Nghiên cứu, đưa ra các biện pháp xử lý các sự cố máy móc, giải pháp BDSC
nâng cao tuổi thọ vận hành của máy móc thiết bị, tiến độ công việc yêu cầu.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để cải tiến máy móc thiết bị để
nâng cao hiệu quả sử dụng.

-

Tham gia góp ý, soạn thảo tài liệu về bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.

- Tham gia Đoàn đánh giá nội bộ và kiểm tra công tác An ninh an toàn, Sức
khỏe môi trường, PCCC, BDSC, vận hành, định kỳ hàng quý tại các cơ sở SXKD của
Công ty (từ Quảng Trị đến Cà Mau).
-

Tham gia các công việc nghiên cứu, lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Thẩm định/ thẩm tra, xem xét về thiết kế hệ thống công nghệ trong Thiết kế
cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công các Dự án Khí.
-

Giám sát các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị tại công trường.

2. Tiêu chuẩn ứng viên
- Nam dưới 45 tuổi.
-

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí hoặc Cơ điện.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tối thiểu 03 năm, ưu tiên
có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí.
-

Hiểu biết về Luật và các quy định pháp luật liên quan.

-

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.

- Tin học: sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD …và các
thủ thuật liên quan lĩnh vực ứng tuyển.

 Một số kỹ năng khác:
-

Chủ động, độc lập xử lý các công việc được giao.

-

Có kỹ năng làm việc nhóm.

-

Kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc cơ quan ban ngành.

-

Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, đam mê công việc.

3. Quyền lợi sau khi được tuyển dụng
-

Mức lương: thỏa thuận

-

Làm việc theo chế độ: Hành chính.

- Hợp đồng lao động: ký Hợp đồng thử việc 02 tháng, sau đó được xem xét ký
Hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động.
-

Trang thiết bị: Theo quy định của Công ty.

-

Chế độ khen thưởng, phúc lợi: Theo quy định của Công ty.

-

Các quyền lợi và nghĩa vụ khác được thực hiện theo Bộ luật Lao động.

C. THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
1. Hồ sơ dự tuyển
-

Đơn dự tuyển.

-

Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6.

-

CMND hoặc thẻ căn cước công dân.

- Các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan.
2. Thời gian nhận hồ sơ: hết ngày 30/10/2020.
Hồ sơ được gửi đến email: info@pgs.com.vn (Tiêu đề email: [Chức danh dự
tuyển] – [Họ tên ứng viên] hoặc địa chỉ: Phòng TCHC, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí
miền Nam, Lầu 4, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện
thoại: 028 39100108. Website: www.pgs.com.vn
 Lưu ý:
- Chỉ nhận hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu trên.
- Hồ sơ đã nộp không hoàn lại.

