
 

CAREER OPPORTUNITY: 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 

− Position:   Electrical Engineer  

Vị trí:                Kỹ Sư điện 

− Salary range:   Negotiable x 13 months with potential performance bonus   

Mức lương: Tương xứng với kinh nghiệm x 13 tháng và có thể thưởng theo hiệu quả công việc 

− Become a member of an internationally recognized renewable energy group with a friendly 

working environment and career development opportunities 

Trở thành thành viên của một công ty năng lượng tái tạo có tiếng tăm trên toàn cầu với môi trường 

làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, cùng với các cơ hội thăng tiến trong công việc. 

− Competitive market benefits including health insurance  

Nhiều lợi ích khác bao gồm Bảo hiểm Sức khỏe tự nguyện  

− Report to the General Director of Pacifico Energy Vietnam or person authorized by General 

Director. Primary responsibilities (but not limited to) are:  

Báo cáo cho Tổng Giám Đốc Pacifico Energy Việt Nam hoặc người được ủy quyền bởi Tổng Giám 

Đốc. Các trách nhiệm chính (nhưng không giới hạn) như sau: 

 

Job Description 

Mô tả Công việc 

 

− Manage full electrical scope of energy plants including wind turbine control system, cable, step up 

power substation, transmission line, connection to another substation, etc 

Quản lý toàn bộ phạm vi điện của các nhà máy năng lượng bao gồm hệ thống điều khiển tuabin 

gió, cáp, nâng cấp trạm biến áp điện, đường dây tải điện, kết nối với trạm biến áp khác, v.v. 

− Specific coordination of PLC & SCADA system of the plant 

Điều phối hệ thống PLC & SCADA của nhà máy 

− Supervise contractors supplying, installing and commissioning of SCADA system in plant 

Giám sát các nhà thầu cung cấp, lắp đặt và vận hành hệ thống SCADA tại nhà máy 

− Negotiate and control contract execution of electrical parts of plant  

Đàm phán và kiểm soát việc thực hiện hợp đồng các phần điện của nhà máy 

− Work with local authorities (province, district, commune) including with police, doctors/nurses at 

site. 

Làm việc với chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) kể cả với công an, bác sĩ / y tá tại công 

trường. 

− Work for permit with department of province (DPI, DARD, DONRE, DOIT, Tax etc.) 
Làm giấy phép với các Sở (Sở KH & ĐT, Sở NN & PTNT, Sở TNMT, SCT, Thuế, v.v.) 

− Supervise the construction/installation/commissioning work at site 

Giám sát công việc xây dựng / lắp đặt / chạy thử tại công trường 

− Support for HSEQ Manager works 

Hỗ trợ cho công việc của quản lý HSEQ 

− Available to travel extensively if projects are in other provinces than Ben Tre 

Có thể đi công tác xa nếu dự án ở các tỉnh khác ngoài Bến Tre 

− Mange Operation & Maintenance works in power plants 

Quản lý vận hành và bảo trì (O & M) tại các nhà máy 

− Support the senior management and other team members for any ad-hoc reporting requests. 

Hỗ trợ quản lý cấp cao và các thành viên khác trong nhóm cho bất kỳ yêu cầu báo cáo đột xuất 

nào. 

 

 



 

Requirement 

• University degree: automation and control, electrical and electronics engineer 

Trình độ đại học: tự động hóa và điều khiển, kỹ sư điện - điện tử 

• Minimum 5 years of experience in energy sector (power substation/plant) operation, design and 

Power Generation & Transmission 

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng (trạm biến áp / nhà máy điện) vận hành, 

thiết kế và sản xuất & truyền tải điện 

• Knowledge and experience in SCADA/PLC management  

Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý SCADA / PLC 

• Good English/reading/understanding  

Tiếng Anh / đọc / hiểu tốt 

• Hard working & accept travel to provinces and work in weekend when required. 

Chăm chỉ & chịu khó đi các tỉnh và làm việc cuối tuần khi được yêu cầu 

 

Please send resume/application with expected remuneration and passport photo to Mr Son - HR Manager 

of PE Vietnam/ son.trinh@pacificoenergy.vn / 0902930388/ Unit 1103A-B, 11th floor, Me Linh Point 

Tower, 2 Ngo Duc Ke street, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam 

www.pacificoenergy.vn 

Vui lòng gửi CV, nêu rõ mức lương mong muốn kèm hình ảnh đại diện tới Mr. Sơn – Trưởng phòng Nhân 

sự PE Việt Nam/ son.trinh@pacificoenergy.vn / 0902930388/ Phòng 1103A-B, lầu 11, Tòa nhà Mê Linh 

Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam www.pacificoenergy.vn 

 

Pacifico Energy is an American Investor of Renewable Energy, one of the largest renewable energy 

developers in Japan with more than 1,000 MW solar and 1,000 MW offshore wind power projects under 

operation and construction/development with $ 3.5 billion in debt and equity financing since 2012. In 

Vietnam we based in Ho Chi Minh city and are operating 40MW solar power plant in Mui Ne (Binh 

Thuan) and are constructing 30 MW Wind Farm in Binh Dai, Ben Tre.  

Pacifico Energy là nhà đầu tư Hoa Kỳ trong ngành Năng lượng Tái tạo, một trong những công ty phát 

triển năng lượng tái tạo lớn nhất tại Nhật Bản với hơn 1.000MW dự án điện mặt trời và 1.000MW dự 

án điện gió ngoài khơi đang được triển khai và vận hành/phát triển với món nợ và tài trợ vốn $3,5 tỉ từ 

2012. Pacifico Energy Vietnam có văn phòng tại Hồ Chí Minh, và đang vận hành nhà máy điện mặt trời 

40MW tại Mũi Né (Bình Thuận) và đang xây dựng điện gió 30 MW tại Bình Đại, Bến Tre. 
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