
CÔNG TY XTRONICS TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ 
 
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 
Nhân viên thiết kế PCB(PRINT CIRCUIT BOARD)  

 Thiết kế PCB (sử dụng Allegro, Altium). 
 Làm việc cùng với nhóm các kỹ sư để trình bày bố trí các thiết bị điện và 
định tuyến các bo mạch in đa lớp. 

 Thiết kế các bo mạch in đa lớp với tốc độ và mật độ cao. 
 Đảm bảo chất lượng, tạo ra gerber và thực hiện kiểm tra DFM. 

 
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 
 

 Kỹ sư tốt nghiệp (hoặc đang làm đồ án tốt nghiệp)chuyên ngành Cơ điện tử, 
điện tử viễn thông tại các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kỹ thuật trong 
cả nước. 

 Trung thực, nhanh nhẹn, sáng tạo, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến. 
 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao. 
 Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, cả nói và viết. 

 
CHẾ ĐỘ & CHÍNH SÁCH: 
 

 Lương & Thưởng được thỏa thuận theo năng lực của từng nhân viên khi ký 
hợp đồng chính thức. 

 Được học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng 
tạo với đội ngũ kỹ sư giỏi, nhiều kinh nghiệm. 

 Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng 
các chính sách theo qui định của Nhà nước. 

 Sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được huấn luyện thực tế trong môi trường làm 
việc chuyên nghiệp. 
 
LIÊN HỆ: 
 
Mr Sơn – Email: pcbdanang@gmail.com – Tel: 0983.108.104 

 Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bảng sao bằng cấp và bảng 
điểm. 

 Hồ sơ dự tuyển chỉ nhận qua email. 


