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Mô tả công việc 

        

▪ Làm việc với khách hàng để giới thiệu các giải pháp đo lường điện tử vô tuyến mới trong tất 

cả các giai đoạn từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất, lắp đặt và bảo trì. 

▪ Phối hợp với bộ phận kinh doanh giới thiệu giải pháp đo lường điện tử của các đối tác của 

công ty như Keysight Technologies (Hoa Kỳ), ABI Electronics (UK), Dream Catcher, 

Anite/Nemo (Hoa Kỳ), Formfactor (Mỹ), Elektro-Automatik (Đức)…cho khách hàng trong lĩnh 

vực điện tử, điện tử công suất và vô tuyến. 

▪ Xây dựng giải pháp/đề xuất kỹ thuật và thực hiện demo. 

▪ Lên cấu hình giải pháp, đáp ứng kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật trong các Hồ sơ dự thầu và Hợp 

đồng kinh tế. 

▪ Phụ trách kỹ thuật cho việc triển khai hợp đồng, đào tạo khách hàng, bảo hành và bảo dưỡng 

thiết bị đo lường điện tử  

▪ Thực hiện giới thiệu giải pháp kỹ thuật trong các buổi hội nghị, hội thảo của Công ty 

▪ Tham dự các khoá tập huấn về kỹ thuật và ứng dụng hàng năm của các đối tác của Công ty 

tại Mỹ, Malaysia và Singapore. 

▪ Các công việc khác khi được phân công. 

 

Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm 

 

▪ Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành tương đương. 

▪ Có kinh nghiệm làm việc hoặc nghiên cứu một trong các lĩnh vực: di động (3G/4G/5G), IoT, 

thiết kế cao tần, điện tử công suất, thiết kế IC là một lợi thế. 

▪ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đo lường điện tử là một lợi thế. 

▪ Tiếng Anh: đọc hiểu và soạn thảo tài liệu kỹ thuật, có khả năng giao tiếp các nội dung kỹ thuật. 

▪ Sử dụng thành thạo MS Office. 

▪ Có tính tổ chức, đáng tin cậy, năng động và tự tin. 

▪ Tư duy tích cực và có trách nhiệm cao trong công việc. 
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▪ Có khả năng chịu được áp lực để đạt được mục tiêu 

▪ Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc. 

 

Quyền lợi và các chế độ khác 

 

▪ Mức lương thưởng hấp dẫn theo năng lực 

▪ Thưởng: Các ngày lễ như 30/4, 1/5, 2/9...; lương tháng 13  

▪ Được cấp máy tính xách tay, sim điện thoại trả sau và thẻ taxi Mai Linh, Grab (sử dụng khi 

làm việc ngoài văn phòng). 

▪ Được hỗ trợ vé máy bay, phòng khách sạn và chi phí ăn uống, tiếp khách khi đi công tác. 

▪ Được tham gia du lịch cùng Công ty hàng năm. 

▪ Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động Việt Nam. 

▪ Các trợ cấp khác: Theo Luật lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy chế tài chính 

của Công ty. 

 

Cách thức ứng tuyển và thông tin liên hệ 

 

Chúng tôi tin rằng ASIC Technologies sẽ là môi trường tốt để bạn học hỏi và phát triển bản thân. 

Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của bạn vào Công ty và mong rằng chúng ta sẽ có sự hợp 

tác tốt đẹp và bền lâu để cùng nhau phát triển. 

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:  

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Công nghệ ASIC 

Trụ sở chính: Phòng 1701, Tòa G3, KĐT Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

VP tại TP HCM: Tầng 3, Tòa nhà SCETPA, 19A Cộng Hòa, Phường 12, Q. Tân Bình, TP. HCM 

Phòng HCNS: Ms. Thiết - 0967 255 539 - thiet.quach@asic.vn 

 


