
 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DUY HOÀ PHÁT (DHP) 
 

Địa chỉ            : 168/14 Đƣờng Nguyễn Gia Trí, Phƣờng 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.  

Ðiện thoại       : (84.8) 3511 8946 - 3511 8947         
 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

 
Công ty Cổ phần Duy Hòa Phát chuyên cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ (âm 

thanh, camera, hội nghị, kiểm soát cửa ra vào, video door phone, …) cho văn phòng, tòa nhà, 

trung tâm hội nghị, … tại thị trƣờng Việt Nam. 
 

Do nhu cầu mở rộng, Công ty cần tuyển vị trí sau: 
 

 

1/ Vị  trí  tuyển  dụng  : Nhân viên kỹ huật. Số lượng: 3 người 

Mô tả công việc: 
 

-    Giám sát công việc lắp đặt của các hệ thống do Công ty cung cấp tại các công trƣờng. 
 

- Hỗ trợ Chỉ Huy Trƣởng Công Trƣờng/ Giám Đốc Dự Án trong công việc hàng ngày 

tại công trƣờng. 
 

-    Thực hiện các công việc phát sinh / công việc bảo trì hệ thông tại các công trình đã 

hoàn thành 
 

-    Thực hiện các yêu cầu công việc khác và báo cáo công việc lên cấp trên. 

- Cấu hình hệ thống âm thanh , camera , kiểm soát cửa ra vào… 

 

2/  Điều  Kiện  Tuyển dụng : 
 

Yêu cầu chung : 
 

-    Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học: Ngành Điện – Điện Tử, CNTT . 
 

-    Có kiến thức về IT (tƣơng đƣơng các chứng chỉ: MCSA-CCNA). 
 

- Đọc đƣợc tài liệu tiếng Anh, ƣu tiên giao tiếp đƣợc tiếng Anh.Vì thƣờng 

tiếp xúc, huấn luyện với hãng là ngƣời nƣớc ngoài . 
 

Các điều kiện khác : 
 

-    Trung thực, thật thà, chịu khó . 
 

-    Ƣu tiên có kinh nghiệm làm thêm từ thời sinh viên. 
 

- Có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng, giao lƣu văn hóa -văn nghệ, biết chơi 

thể thao (bóng đá, ...) 
 

3/  Quyền  lợi và các chế độ: 
 

-    Mức lương:Thỏa thuân khi phỏng vấn . 
 

-    Đƣợc phụ cấp đi công tác tỉnh và các ngày thứ 7, chủ nhật. 
 

-    Giờ làm việc từ thứ 2 – thứ 6. Sáng 8h30 đến 12h00, chiều 13h đến 17h30. 



4/ Hồ Sơ : 
 

 
 

-    Đơn xin việc viết tay, CV 
 

-    Sơ yếu lí lịch 
 

-    Bản sao các văn bằng, chứng chỉ. 
 

-    Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng. 
 

-    Chứng minh nhân dân, hộ khẩu. 
 

(Hồ sơ sao y công chứng.) 
 

5/ Liên hệ gửi hồ sơ về  :  
 

Công ty Cổ Phần Duy Hòa Phát 
 

Địa chỉ: 168/14 Đƣờng Nguyễn Gia Trí – Phƣờng 25 – Quận Bình Thạnh 

– TPHCM . 
 

Điện thoại : 08.3511 8946 – 35118947 . 
 

Tham khảo ngành nghề  Công ty tại Website: http://www.duyhoaphat.vn 
 

Ngƣời nhận: VÕ TẤN VƢƠNG 

 

Email: tech2@duyhoaphat.vn 

 

SĐT: 0903 337 467 
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