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8. Chuyên viên kỹ thuật điện (Hạ tầng) 
Vị trí Chuyên viên kỹ thuật điện 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và sửa chữa lớn, nâng cấp 
hằng năm 

• Phối hợp với PMU trong công tác cải tạo tổng thể Hạ Tầng hệ thống 
điện trung thế và nâng cấp điện trung thế. 
• Phối hợp với điện lực Đà Nẵng và điện lực Hòa Vang về việc phát 
sinh vị trí sử dụng điện (công tác hợp đồng đấu nối, phát sinh điện), 
phòng chống và khắc phục sự cố điện, mất lưới, cắt điện định kỳ, kiểm 
tra bảo trì. 
• Quản lý và giám sát định mức điện tiêu thụ làm cơ sở để làm việc, 
làm hồ sơ thanh toán tiền điện sử dụng cho Điện lực Đà Nẵng.  

• Quản lý tổng thể hệ thống điện trung thế cho toàn khu vực Bà Nà, kết 
hợp với các đơn vị/ phòng/ ban/ bộ phận quản lý trực tiếp các trạm điện 
trung thế trong công việc vận hành, sửa chữa, thí nghiệm định kỳ mạng 
lưới điện trung thế. 
• Quản lí đường điện chiếu sáng 

• Quản lí vận hành trạm điện trung thế - Hạ Thế  
• Hỗ trợ vận hành hệ thống XLNT và nước cấp sinh hoạt 
• Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện, nước của các Đập nước 
và HTXL nước. 
• Đề xuất mua sắm vật tư, trang thiết bị, máy móc phục vụ công việc;  

• Quản lý tài sản bao gồm: 

- Tài sản gồm công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị đã nhận ra khỏi kho 

- Tài sản cố định thuộc BP KTHT 

• Hướng dẫn cho nhân viên mới về quy trình vận hành và các công việc 
liên quan. 

• Tiến hành đào tạo nội bộ và lên kế hoạch đào tạo thuê ngoài cho 

CBCNV về mảng điện Trung thế, Hạ Thế 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25 – 35  

Ngoại hình  

Trình độ 
chuyên môn 

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện 

Kỹ năng 

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
• Kỹ năng chuyên môn về Điện, Điện tử 

• Kỹ năng chuyên về hệ thống điện trung thế - Hạ 

thế 
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• Kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính 

• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc  

• Kỹ năng báo cáo, truyền đạt thông tin 

• Kỹ năng giải quyết vấn đề 

Tính cách 
• Tình thần trách nhiệm, chịu khó; 

• Cẩn thận. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


