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HỌC VẤN
Đại học Thủy sản Nha Trang - Cơ sở 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Cơ khí động lực tàu thủy
Kỹ sư động lực máy tàu thủy

2000 - 2005

Đại học Kỹ thuật Công nghệ - Đại học Mở Malaysia
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ quản trị kinh doanh

2012 - 2014

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Chuyên viên kỹ thuật - Trợ lý kỹ thuật cho Phó Tổng Giám đốc

08/2011 - 31/03/2017

Kinh nghiệm:
- Đã từng làm Phó Giám đốc Chi nhánh Cơ khí Mỹ Thới
- Nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Phó Tổng Giám Đốc. Triển khai từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế.
- Nghiên cứu & phát triển & thiết kế các sản phẩm mới cho lúa gạo: lò đốt trấu; lò đốt calorife; tháp sấy lúa;
máy sấy lúa tầng sôi; băng tải; sàng tạp chất; lò đốt trấu hóa khí; các máy móc khác cho lúa gạo v.v...
- Quản lý kỹ thuật - sản xuất của Chi nhánh cơ khí: chế tạo tháp sấy lúa; máy sấy lúa tầng sôi; băng tải cào; lò
đốt trấu calorife;
- Thiết kế hệ thống và chế tạo thiết bị sản xuất: Gạo Vibigaba; rượu gạo Vibigaba; bột gạo; tỏi đen v.v...
- Thiết kế và chế tạo hệ thống sản xuất Gạo Vibigaba: máy ủ trộn dạng thùng quay; thiết bị hấp lúa; máy sấy
lúa tầng sôi;
- Thiết kế và chế tạo hệ thống sản xuất bột Gạo Vibigaba: khu nghiền; khu sấy khí động;
- Thiết kế và chế tạo hệ thống sản xuất Rượu Gạo Vibigaba: hệ thống bồn lên men; bồn nấu; bồn giải nhiệt; hệ
thống tháp chưng cất rượu; bồn chứa rượu; hệ thống đường ống;
- Thiết kế bản vẽ 3D và bản vẽ phối cảnh dự án mới của công ty 30ha, bao gồm: trung tâm logistic; nhà máy
sản xuất Gạo Gaba; Rượu Gaba; Bánh gạo; Bột gạo; Dầu cám;
- Tìm hiểu ứng dụng công nghệ mới.
- Quản lý kỹ thuật - sản xuất của xưởng cơ khí: khoảng hai mươi kỹ sư và gần một trăm công nhân.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Minh Huy
Kỹ sư dự án

01/2011 - 08/2011

- Minh Huy là nhà thầu của Công ty TNHH Bia Việt Nam.
- Thiết kế thiết bị bồn, đường ống; quản lý thi công tại công trình
- Chỉ huy giám sát công trình; Thông dịch kỹ thuật.
Công ty TNHH Thành Lâm
Quản lý

2008 - 12/2010

- Công ty hoạt động lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo.
- Kinh doanh cho thuê sân bóng đá mini cỏ nhân tạo.
Công ty TNHH Gifukogyo Việt Nam
Kỹ sư cơ khí

2006 - 2008

- Công ty có trụ sở tại Nhật Bản, công ty con nằm tại Công viên phần mềm Quang Trung.
- Công ty là nhà thầu thiết kế - xây dựng đường hầm xe điện ngầm của Nhật Bản.
- Thiết kế bản vẽ đường hầm xe điện.
Công ty TNHH SingTra
Kỹ sư kỹ thuật

2006 - 2008

- Công ty kinh doanh thiết bị cơ khí: băng tải; gàu tải; vít tải; sàng tạp chất;
- Thiết kế tư vấn kỹ thuật; kinh doanh thiết bị.

CHỨNG CHỈ
Bằng C Anh Văn
Học thiết kế kỹ thuật Catia tại RevoTrading;
Chứng chỉ của GIZ về Biomass

GIẢI THƯỞNG
Cá nhân xuất sắc - Ngành Lương Thực

2014

CÁC KỸ NĂNG
Tin học văn phòng
Phần mềm kỹ thuật
Làm việc độc lập
Quản lý dự án

- Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point, Ms Project;
- Autocad; Catia V5; Solidworks; Autodesk Plant 3D;
- Nghiên cứu, thiết kế, triển khai chế tạo thực tế các sản phẩm
- Quản lý kỹ thuật và chế tạo, lắp đặt thi công tại 5 nhà máy trực thuộc công
ty.

NGƯỜI THAM CHIẾU
Ông. Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Giám đốc - Tập đoàn Lộc Trời
Điện thoại: sẵn sàng cung cấp khi cân thiết

