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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Trung tâm Thiết kế Chế tạo Thiết bị mới (NEPTECH CENTER) được thành lập vào năm 

2003 trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Trung tâm chuyên Nghiên cứu, Thiết kế, 

Chế tạo các sản phẩm, công nghệ phục vụ cho ngành Cơ khí và Tự động hóa .Với trang thiết bị 

hiện đại, đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, sức trẻ và nhiệt huyết, Trung tâm đang 

vươn mình thành một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực Cơ khí và Tự động hóa của Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

 

Hiện Trung tâm đang liên kết với các tổ chức nước ngoài để triển khai thực hiện các dự án 

nghiên cứu phát triển theo các hướng công nghệ: 

1. Kỹ thuật số (Digital engeenering) và nhà máy sản xuất thông minh (Smart manufactory) 

2. Công nghệ thiết kế, đo kiểm và tạo mẫu nhanh 3D. 

3. Công nghệ chế tạo máy công cụ CNC và bộ điều khiển số (controller). 

 

Trung tâm đang cần tuyển dụng các vị trí: 

 

Stt Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc 

1  Chuyên viên  

Công nghệ thông tin 

- Tiếp nhận công nghệ từ các đơn vị công nghệ thông tin bên ngoài 

- Vận hành phần mềm quản lý quy trình sản xuất. 

- Triển khai đào tạo sử dụng phần mềm quản lý sản xuất. 

- Nắm rõ quy trình quản lý thiết kế chế tạo trong sản xuất cơ khí. 

- Xây dựng các công cụ phần mềm quản lý nhỏ trên nền tảng Microsoft. 

2 Nghiên cứu viên 

Điện - Điện tử; 

Điện - Tự động 

hóa 

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ  đo lường đại lượng điện. 

- Liên kết hợp tác với hãng NI để xây dựng phòng Thí nghiệm đo lường. 

- Hình thành các dịch vụ đo lường. 

3 Nghiên cứu viên 

Cơ khí chế tạo 

máy (chuyên về 

thiết kế) 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D để chế tạo nguyên phụ liệu y tế. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D như quét 3D, thiết kế ngược, kiểm 

tra chất lượng và sản xuất. 

- Liên kết với AIE để xây dựng phòng thí nghiệm dịch vụ ứng dụng công 

nghệ 3D. 

4 Nghiên cứu viên 

Cơ khí - Chế tạo 

máy; 

Quản lý hệ thống 

Công nghiệp 

- Tiếp nhận công nghệ từ các chuyên gia trong và ngoài nước. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất. 

- Xây dựng mô hình sản xuất, quy trình sản xuất cho doanh nghiệp cơ khí - 

tự động hóa. 

- Vân hành thử mô hình sản xuất dựa trên CNTT. 

- Xây dựng các mô hình nhà máy số, mô hình nhà máy số trên máy tính. 

- Liên kết với hãng Siemens để xây dựng nhà máy số tại NEPTECH. 
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Tiêu chuẩn tuyển dụng: 

- Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. 

- Có đam mê nghiên cứu phát triển về Cơ khí - Tự động hóa. 

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan. 

- Có kinh nghiệm ở vị trí dự tuyển.  

* Ưu tiên Thạc sỹ, Tiến sỹ hay các ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy ở các trường 

Đại học, viện nghiên cứu, làm việc trong các phòng thiết kế của các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước. 

 

Quyền lợi được hưỡng: 

- Môi trường làm việc chuyên nghiêp̣, năng đôṇg, sáng tạo. 

- Trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến. 

- Lương hưởng theo hiệu quả công việc, năng lực làm việc. 

- Chế độ phúc lợi theo luật định. 

- Cơ hội được học tập và làm việc ở nước ngoài. 

 

Liên hệ nộp hồ sơ : 

Ms. ÁNH - Phòng Tổ chức hành chánh Trung tâm Thiết kế Chế tạo Thiết bị mới. 
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