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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Để được vị trí Kỹ sư điện và sử dụng kinh nghiệm kỹ thuật của tôi và mang lại lợi ích
cho cả công ty và bản thân tôi.

ĐIỂM MẠNH KỸ NĂNG




Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật điện, làm việc và điều phối
công trường, quản lý dự án, Dịch vụ & Bảo trì đánh giá chất lượng.
Kinh nghiệm rộng rãi trong nghiên cứu và đánh giá hợp tác và độc lập, bao
gồm phỏng vấn và khảo sát, xây dựng và nâng cấp, thử nghiệm, viết và chỉnh
sửa.

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

2014 trở đi

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Kỹ sư cao cấp
 Giám sát và điều phối công việc dự án trong phạm vi kỷ
luật phù hợp với điều kiện hợp đồng, làm việc trong
phạm vi ngân sách và thời gian hạn chế để đảm bảo sự
hài lòng của khách hàng.
 Xử lý và giám sát tất cả các công trình điện và đảm bảo
rằng các hoạt động lắp đặt tuân thủ các nghĩa vụ hợp
đồng và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng.
 Xử lý các hoạt động mua sắm liên quan đến hợp đồng và
phụ lục hợp đồng theo quy trình của Bộ phận mua sắm .

2011 - 2014

CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY TÍNH ĐÔNG DƯƠNG
Kỹ sư điện
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2010 - 2011

Thực hiện các cuộc họp giao ban và các hoạt động bàn
giao để đảm bảo tất cả các khía cạnh của công việc
được hiểu bởi tất cả các bên liên quan.
Thực hiện kiểm tra kỹ thuật cho các tài liệu liên quan về
điện điện. (Giống như Bảng thống kê các yêu cầu kỹ
thuật và đặc điểm kỹ thuật)
Bổ sung kệ hàng hóa
Thống kê tổng số nhà máy lắp đặt thiết bị điện và phối
hợp với các bộ phận khác.
Mô hình thiết bị điện và kết nối với hệ thống điện quốc
gia

CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT
Kỹ sư bảo trì điện
 Đảm bảo các tiêu chuẩn và quy trình an toàn được thực
hiện và tuân thủ theo các yêu cầu hợp đồng và hướng
dẫn của Công ty.
 Xem xét và đánh giá các bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ cửa
hàng trước khi giao cho tư vấn và khách hàng theo tiêu
chuẩn dự án.
 Quản lý hoạt động và tiến độ của các nhà thầu phụ.
 Chuẩn bị các báo cáo tiến độ định kỳ như hàng tuần / hai
tuần, hàng tháng, kiểm tra dự án và đóng các báo cáo.
 Phối hợp với điều phối viên dự án và bộ phận kỹ thuật để
thực hiện nếu cần thiết.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2005 –2010

CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH LỘC

Kỹ thuật (Điện và Điện tử)
Trung binh: 9.2
2004

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Cử nhân điện tử
5A3B2C

2002

ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG
Kỹ sư điện
5 A2B

KỸ NĂNG








Có khả năng giao tiếp hiệu quả với mọi người từ nhiều nền tảng khác nhau
Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ
Lãnh đạo / Quản lý
Giải quyết vấn đề / Tư duy độc lập
Đổi mới và sáng tạo
Chuyên môn về Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
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Có khả năng giao tiếp hiệu quả với mọi người từ nhiều nền tảng khác nhau

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Người A
Chức danh công việc
Tên công ty, tên đường,
Địa chỉ, thành phố, tỉnh.
Email: info@email.com
Liên hệ: +84 8x xxxxxx
Người B
Chức danh công việc
Tên công ty, tên đường,
Địa chỉ, thành phố, tỉnh.
Email: info@email.com
Liên hệ: +84 8x xxxxxx
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