TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và Tên: Nguyễn Quốc Trình
Ngày sinh: 20-4-1972
Địa Chỉ: 76 đường số 8, Phường. Phước Bình, Quận. 9
Điện thoại[Hidden Information]
Email:[Hidden Information]/2017 - nay : Trưởng Phòng Cơ Điện Công Ty CP Y TẾ PHÚC THỊNH. (Quản lý kỹ thuật M&E
dự án bệnh viện Quốc Tế Nam Sài Gòn, Bệnh Viện Sản Nhi).
Giai đoạn xây dựng:
- Quản lý giám sát thi công các hạng mục cơ điện.
- Kiểm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế, đề xuất chỉnh sửa những bất cập trong thiết kế.
- Kiểm tra các bản vẽ thi công, biện pháp thi công các nhà thầu.
- Tổ chức phân công nhân viên giám sát kiểm tra thi công, nghiệm thu các hạng mục M&E tại
công trường.
- Kiểm tra theo dõi tiến độ thi công của nhà thầu. Hỗ trợ nhà thầu các vấn đề liên quan kỹ thuật.
- Kiểm tra, xác nhận khối lượng vật tư.
- Nghiệm thu các hạng mục thi công.
Giai đoạn tiền khai trương:
- Biên soạn các qui trình vận hành, bảo trì tòa nhà.
- Biên soạn nội qui Phòng Kỹ Thuật, các lý lịch, nhật ký trang thiết bị.
- Biên soạn hướng dẫn vận hành hệ thống cơ điện tòa nhà.
- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng hệ thống cơ điện tòa nhà.
- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, phân chia ca làm việc.
- Lập ngân sách mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ Phòng Kỹ Thuật.
Giai đoạn khai trương:
- Quản lý phân công, giám sát, kiểm tra nhân viên kỹ thuật làm việc theo kế hoạch.
- Triển khai kế hoạch kế hoạch kiểm tra hành ngày các hạng mục cơ điện cùng với các hạng
mục cần bảo trì định kỳ theo tháng, quý, năm.
- Kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện công việc đúng kế hoạch.
- Làm việc với các nhà thầu, các cơ quan ban nghành đến thi công, kiểm tra tòa nhà.
- Lập ngân sách vận hành, bảo trì hàng năm.
- Báo cáo công việc.
06/2012 – 03/2013: Kỹ sư trưởng ( Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Saplire )
- Lập kế hoạch bảo trì hệ thống điện, máy phát điện, PCCC, toàn bộ trang thiết bị cơ điện.
- Lập kế hoạch làm việc hàng ngày cho nhân viên.
- Xây dựng qui trình vận hành, bảo trì
- Gíam sát, kiểm tra công việc các công việc theo kế hoạch.
- Đôn đốc nhân viên hoàn thành công việc đã giao.

- Tư vấn Ban Giám Đốc về các biện pháp tiết kiệm điện cũng như các giải pháp cải tiến,
nâng cấp trang thiết bị.
- Kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả công việc.
- Làm việc với các nhà thầu thi công sửa chữa.
- Quản lý theo dõi vật tư, công cụ dụng cụ. Đề xuất mua mới hoặc thay thế.
- Lập dự toán sửa chữa, làm mới các hạng mục.
- Huấn luyện các nhân viên về công tác an toàn sử dụng điện, PCCC.
07/2005 – 06/2012 : Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật( Trung Tâm Điện Thoại Di Động CDMA –
Sfone ).
- Quản lý toàn bộ hệ thống điện của các cao ốc văn Phòng, các Trung tâm dịch vụ khách
hàng tại Khu Vực Tp,HCM, bao gồm: hệ thống cung cấp điện, điều hòa không khí, máy
phát điện và hệ thống PCCC,
- Lên kế hoạch , theo dõi, kiểm tra, giám sát việc bảo trì sửa chữa hệ thống điện, điện lạnh,
máy phát điện.Hệ thống CCTV…trong tòa nhà.
- Điều động , phân công nhân viên bảo trì làm việc theo kế họach.
- Xây dựng qui trình vận hành, quản lý hệ thống điện tòa nhà.
- Làm việc với cơ quan PCCC về an toàn phòng chống cháy nổ.
- Kiểm tra an toàn điện, thay thế cải tiến hệ thống điện hiện có nhằm đảm bảo vận hành hiệu
qủa và tiết kiệm nhất
- Tìm kiếm, đàm phán giá, kiểm tra chuyên môn các nhà thầu làm dịch vụ bảo trì.
- Thiết kế điện, kiểm tra, phê duyệt bản vẽ thiết kế của các nhà thầu.
- Tổ chức thi công hê thống điện.
- Hỗ trợ Phòng Đầu Tư thực hiện các gói thầu đầu tư mới các cửa hàng trưc thuộc Sfone.
- Tổ chức gíam sát thi công,nghiệm thu công trình
02/2004 - 07/2005 Kỹ sư điện,: (khí cụ điện đóng cắt, đấu nối trung, hạ thế)
Công Ty TNHH Tiêu Điểm
- Hỗ trợ Phòng kinh doanh về kỹ thuật.
- Tư vấn cho khách hang về kỹ thuật lắp đặt và bảo trì cũng như khắc phụ sự cố liên quan
tới các thiết bị mà Công Ty cung cấp.
- Nghiên cứu các đặc tính kỹ thuật các thiết bị điện do Công Ty cung cấp để viết lại hướng
dẫn sử dụng cho phù hợp.
- Theo dõi các dự án xây lắp điện trung,hạ thế.
- Huấn luyện khách hàng về các đặt tính kỹ thuật.
- Báo cáo cho Gíam Đốc tiến độ công việc.
10/2001 – 12/2004 Chỉ huy, giám sát thi công (Nhà thầu cơ điện ROSACO)
- Giám sát, chỉ huy thi công hệ thống cơ điệnn và an toàn lao động tại công trường (Cao ốc,
nhà máy)
- Triển khai công việc thi công tại công trường.

.
- Phân công công việc, bố trí công nhân làm việc phù hợp
- Làm việc và họp với chủ đầu tư về tình hình công việc cũng như tiến độ thi công.
- Trách nhiệm thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng các tiêu chuẩn hiện hành.
- Đảm bảo thi công đúng tiến độ hiệu qủa cao.
- Làm việc trực tiếp với các nhà thầu liên quan giải quyết các sự cố tại công trường.
- Trực tiếp tuyển công nhân thi công điện tại công trường.
- Báo cáo tới Giám Đốc kỹ thuật tiến độ thi công mỗi ngày.
12/1997 - 02/2001 Kỹ sư Bảo Trì, . Công Ty TNHH Thái Bình Dương (Khu Công Nghiệp Đồng
An)
- Bảo trì sửa chữa toàn bộ hệ thống cơ điện của nhà máy.
- Bảo trì máy móc theo định kỳ.
- Kiểm tra, theo dõi sự hoạt động thiết bị máy móc mỗi ngày.
- Nâng cấp cải tiến hệ thống điện cũ nhằm đảm bảo an toàn điện cũng như
Sử dụng điện năng hợp lý tiết kiệm.
- Lên kế hoạch duy tu định kỳ
- Khắc phục sư cố ngay để đảm bảo sự hoạt động tốt nhất
- Báo cáo kết quả công việc.
HỌC VẤN:
- KỸ SƯ ĐIỆN, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, Tp,HCM (1997)
CÁC KHÓA NGẮN HẠN:
- Kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp. Viện quản tri doanh nghiệp 2007
- Thiết kế điện hợp chuẩn. Đại học khoa học tự nhiên 2011
KỸ NĂNG:
- dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power poi, Autocad và các phần mền thiết kế
điện.
- Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

