
I> Thông tin cá nhân 

STT Nội dung

1 Họ và Tên

2 Ngày sinh

3 Địa chỉ

4 Điện thoại

5 Mail

II>　
　　

　Kinh nghiệm công việc

STT Thời gian Nơi học và làm việc Công việc Chức vụ Số nhân viên

1 10/1999⇒6/2004 Trường ĐHSPKT
TPHCM

Nghành nghề: Điện công nghiệp
 Trong thời gian vừa học tôi vừa làm:
  • Lắp đặt hệ thống điện, nguồn , tủ điện cho các thiết bị.
  • Sửa chữa lắp đặt máy lạnh cho các nhà máy, tòa nhà.
  • Lắp đặt đường ống cho máy nén khí

2 5/2004⇒
⇒⇒

⇒9/2006 Nissei Electric Việt
Nam

Quản lý, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng toàn bộ thiết bị phụ trợ
• Quản lý hệ thống điện nhà máy( trạm điện, hệ thống đèn, ổ cắm, tủ điện phâ
n phối....)
• Quản lý hệ thống báo cháy, hệ thống đường ống nước, khí và gas
• Quản lý hệ thống thiết bị vòng ngoài ( Máy phát điện, máy nén khí, bơm
cứu hỏa, bơm nước nhà máy, thiết bị làm lạnh, hệ thống máy lạnh....)
• Chịu trách nhiệm vận  hành và bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết
bị vòng ngoài hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,định kỳ.( Máy phát điện, má
y nén khí, chiller, máy lạnh, hệ thống điện, bơm cứa hỏa, bơm cấp nước...)
• Kiểm soát lượng điện, nước tiêu thụ toàn nhà máy

Trưởng nhó
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3 9/2006⇒
⇒⇒

⇒10/2009Nissei Electric Hà Nội Quản lý bộ phận kỹ thuật

• Thực hiện giám sát quá trình xây dựng.
• Lên bản vẽ phân phối hệ thống điện、khí nén,nước về các vị trí trong nhà m
áy
• Lập kế hoạch nhập các thiết bị
• Chỉ đạo quá trình lắp đặt, đi nguồn, cân bằng thiết bị và nghiệm thu kiểm
tra thiết bị.
• Xây dựng hệ thống chất lượng (ISO 9001) và môi trường (14001) cho phò
ng kỹ thuật.
• Lập các form kiểm tra và quản lý các thiết bị.
• Lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì cho các thiết bị, hệ thống điện, nén khí, điều
hòa, chiller...
• Điều chỉnh, thay đổi vị trí các thiết bị để phù hợp hơn với quá trình sản
xuất.
• Đưa ra tần suất hư hỏng của các thiết thiết bị để chỉnh sửa kế hoạch bảo trì
cho phù hợp.
•  Cải tiến thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.
• Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho công nhân viên.
• Quản lý giám sat nhà thầu thi công

Trưởng phò

ng

145

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Thông tin cá nhân Ảnh

Dương Huy Tuân

06/04/1981

Số 33, đường Đám Mạ,  Kim Chung Đông Anh, Hà Nội

0933 995 999

duongtuanjpn@gmail.com



4 10/2009⇒
⇒⇒

⇒3/2012Teteco jsc Quản lý dự áｎ
ｎｎ

ｎ

• Quản lý dự án của các công ty.
• Thiết kế hệ thống lạnh, chiller, máy nén.
• Thực hiện lắp đặt sửa chữa, bảo trì máy lạnh, máy nén.
• Kiểm tra lập kế hoạch cho các dự án mới.
• Tìm kiếm các dự án mới.

Trưởng phò

ng
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5 4/2012⇒
⇒⇒

⇒2/2016 Enshu Việt Nam Từ tháng 4 năm 2012 đến 10 năm 2016.

( Nhân Sự, Kỹ Thuật, Bảo Dưỡng, QA, Kinh Doanh Máy CNC)

• Họp với bên nhà thầu xây dựng, kiểm tra xác nhận bản thiết kế
• Đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng
• Xin giấy phép xấy dựng
• Xác nhận bản vẽ xây dựng
• Chỉnh sửa lại bản vẽ hệ thống điện
• Lập kế hoạch cùng nhà thầu khởi công.xây dựng
• Giám sát quá trình xây dựng
• Lập kế hoạch nhập thiết bị và vẽ layout cho toàn bộ nhà máy
• Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự
• Xây dựng nội quy và các chế độ của công ty
• Nhập thiết bị mới và lắp đặt
• Lập kế hoạch bảo trì
• Quản lý, giám sat, lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống điện, khí né
n, máy lạnh và các thiết bị vòng ngoài khác
• Quản lý tồn kho, quản lý kho linh kiện thiết bị, cải tiến thiết bị
• Quản lý hệ thống　QMS
• Đối ứng khách hàng.
Tháng 10 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017 : Quản Lý Sản Xuất và Kỹ
Thuật Sản Xuất

• Lập dự toán chi phí sản xuất
• Kê hoạch sản xuất
• Kiểm soát sản xuất
• Thực hiện phát triển sản phẩm mới.

Trưởng phò

ng
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• Tiếng Nhật: Trung cấp
• Tiếng Anh :  Cơ bản
• Phần mềm vẽ kỹ thuật (AutoCad).
• Các phần mềm cơ bản (Word, Exel, PowerPoint, WindowXP…).
• Các ứng dụng trên Internet.
• Kỹ năng tổ chức, quản lý, phân công bố trí công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
• Chịu khó học hỏi các kiến thức công việc cũng như cuộc sống.

他の能力



I> 個人情報
個人情報個人情報

個人情報

順番 内容

1 氏　　名:

2
生年月日：

3 現 住 所

4
電話番号

5
メール

II> 仕事経験
仕事経験仕事経験

仕事経験

順番 時間 場所 仕事内容 職務 人数

1 10/1999⇒6/2004 TPHCM技術教育大学 専門：工業電気

専門：工業電気専門：工業電気

専門：工業電気

          勉強しながら
• 各工場、建物にエアコンの設置、修理をしました。
• 電気システムの設置、分電盤に電源を配線しました。
• コンプレッサのエアー配管をしました。

2 5/2004⇒
⇒⇒

⇒9/2006日星電気ベトナム日星電気ベトナム日星電気ベトナム

日星電気ベトナム

工場のインフラ設備管理。

工場のインフラ設備管理。工場のインフラ設備管理。

工場のインフラ設備管理。

• 工場全体の電気システムの担当( 受電室、蛍光灯、ソケット、分電盤。。。)
• 火災報知機システム、エアーシステム、使用水、ガス
• インフラの設備の担当( 発電機、コンプレッサー、消防ポンプ、給水ポン
プ、チラー、エアコン。。。)
• インフラ設備に日常点検、週点検、月次点検の計画、運転の責任。（発電
機、コンプレッサー、チラー、エアコン、電気システム、消防ポンプ、給水ポン

プ、。。。）

• 電気量、使用水量の管理。

班長

班長班長

班長
25

3 9/2006⇒
⇒⇒

⇒10/2009日星電気ハノイ会社日星電気ハノイ会社日星電気ハノイ会社

日星電気ハノイ会社

技術部門管理

技術部門管理技術部門管理

技術部門管理

• 工場建設過程の統轄
• 工場の電気システム、エアー、給水、排水システムの設計。
各設備計画作成

各設備の電源配線、エアー配管、バランス、チェック、引渡し管理。、

技術のISOシステム（品質、環境）の作成。
設備関係するフォームの作成。

生産設備、電気システム、エアーコンプレッサー、エアコン、チラーのチェッ

クシート、メンテナンス計画の作成。

生産状況確認して、設備をちょうせいします。

各設備の壊れる部品の頻度を確認して、メンテナンス計画調整、予備品の

準備。

製品品質、生産能力を上げるために設備改善します。

技術人に教育する。

請負業者管理

A.マーネ
マーネマーネ

マーネ

ジャー

ジャージャー

ジャー
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履歴書

個人情報 写真

Dương Huy Tuân

年　1981　月　04　日　06　満（　36　）歳

No 33, street Dam Ma, Kim Chung, Dong Anh, Ha Noi

0933 995 999

duongtuanjpn@gmail.com



4 10/2009⇒
⇒⇒

⇒3/2012Teteco jsc 仕事：プロジェクトの担当。

仕事：プロジェクトの担当。仕事：プロジェクトの担当。

仕事：プロジェクトの担当。

• 各会社のプロジェクトを担当する。
• エアコンシステムの設計、チラー、エアーコンプレッサー。
• エアコン、コンプレッサーの設置、修理、メンテナンス。
• 建設計画を作るし、計画のチェック。
• 新しいプロジェクトを探す。

マーネジャー

マーネジャーマーネジャー

マーネジャー
30

5

4/2012⇒
⇒⇒

⇒2/2016 Enshu Việt Nam

エンシュウベトナム

エンシュウベトナムエンシュウベトナム

エンシュウベトナム

2012年
年年

年4月から
月から月から

月から2016年
年年

年10月まで：建設過程と建設許可書申請書
月まで：建設過程と建設許可書申請書月まで：建設過程と建設許可書申請書

月まで：建設過程と建設許可書申請書

( 総務
総務総務

総務, 保全
保全保全

保全, QA, CNC営業
営業営業

営業)

• 建設メーカーさんと建設過程設計図面確認打ち合わせ
• 建設過程の環境影響評価
• 建設許可書申請書
• 建設図面確認
• 電気システムの図面修正
• ゼネコンと建設起工を計画作ります。
• 図面通りに建設過程を監視しました。
• 工場の各設備レイアウトを設計して、設備購入計画
• 会社の規則と制度を作ります。
• 新しい設備購入設置
• 設備メンテナンス計画作る
• 電気システム管理、エアコンプレッサー、エアコン、他のインフラ設備のメン
テナンス計画作成

• 設備改造、設備の倉庫部品管理、在庫管理
• QMSシステム管理
• お客さんのクーレム対応。

2016年
年年

年10月から
月から月から

月から2017年
年年

年2月まで
月まで月まで

月まで : 製造管理＆生産技術管理
製造管理＆生産技術管理製造管理＆生産技術管理

製造管理＆生産技術管理

• 生産の各費予算
• 生産計画作成。
• 生産管理。
• 新機種開発。

Trưởng phò
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マーネジャーマーネジャー

マーネジャー
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• 日本語: 中級
• 英語:  基本
• 書きソフトウェア(AutoCad).
• 事務所のソフトウェア(Word, Exel, PowerPoint, …).
• インターネット
• 組織、管理、登用の技能。
• 仕事の圧力、独立して仕事の能力がある
　　　生活の経験、仕事の経験知識の一生懸命勉強する。

他の能力


