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PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG M01 - QĐKT3 33 

 

1. Vị trí tuyển dụng : Hiệu chuẩn viên  

2. Đơn vị : Phòng Đo lường Độ dài 

3. Số lượng nhân sự cần tuyển : 01 Nam 

4. Thời điểm cần nhân sự : 02/2021 

5. Thời hạn làm việc :     Mùa vụ : … tháng        √ HĐLĐ : ≥ 1 năm 

6. Mô tả công việc vị trí tuyển dụng : ...................................................................................  

-    Thực hiện hiệu chuẩn các dụng cụ và dưỡng đo độ dài trong phòng thí nghiệm và 

ngoài hiện trường. 

-    Tham gia nghiên cứu phát triển phương pháp hiệu chuẩn mới: tìm hiểu phương 

pháp, thiết bị, thiết kế các bộ phận phụ trợ, soạn thảo quy trình, xử lý số liệu đo. 

 

7. Yêu cầu năng lực (bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm, kỹ năng mềm, trình độ ngoại 

ngữ, trình độ tin học...): 

- Trình độ: Đại học 

     Chuyên môn: Cơ khí chế tạo máy hoặc Cơ điện tử .....................................................  

     Anh văn: bằng C; Vi tính: sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint, autocad ......  

 -    Kỹ năng mềm: Có khả năng sắp xếp, chủ động trong công việc, giải quyết công 

việc cẩn  thận, tỉ mỉ. 

     * Một số yêu cầu khác: ......................................................................................................  

               + Phẩm chất: Trung thực, siêng năng, cầu tiến 

               + Chiều cao tối thiểu: 1,65 m 

8. Giải trình lý do tuyển dụng: 

- Phòng phát triển  lĩnh vực mới: Đo chi tiết sản phẩm và dưỡng đo phức tạp bằng 

lập trình trên máy đo tọa độ 3 chiều (CMM); Kiểm định phương tiện đo trắc địa; 

Hiệu chuẩn phương tiện đo sai số hình dạng; Hiệu chuẩn máy CNC bằng hệ đo  

laser. 

- Cần nhân viên có chất lượng, có khả năng thực hiện công việc hiệu chuẩn/ kiểm 

định và tham gia nghiên cứu phát triển phòng. 

 

 

 

Giám đốc 

 

 

 

 

Ngày     /      /20 

PGĐ  

 

 

 

 

Ngày      /      /20 

Phòng TC-NS 
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Trưởng đơnvị 
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