
Nguyễn Trọng Việt 
Kỹ sư tự động hoá 

 
1) Giới thiệu 
 

Họ tên: Nguyễn Trọng Việt 
Ngày sinh: 01/10/1994 
Giới tính: Nam 
Tình trạng hôn nhân: Độc thân 
Liên hệ: (+84) 356 999 288 
Email: nguyentrongviet.auto@gmail.com 

 
 
2)Mục tiêu nghề nghiệp 

 
- Có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tự động hoá. Muốn có thêm kinh nghiệm và 

kiến thức để trở thành một kỹ sư lập trình hệ thống tự động giỏi trong tương lai gần 
 

3) Kinh nghiệm/Kỹ năng  
 
* Chuyên môn/Nghiệp vụ: 
 

- Tốt nghiệp ngành Điện - Điện Tử chuyên ngành Tự Động Hóa. 
- Hiểu rõ các ứng dụng thực tiễn của các thiết bị tự động như biến tần, PLC, HMI, đầu cân… 
- Có hiểu biết về các thiết bị đo lường, contactor, loadcell, cảm biến, và các thiết bị điều khiển 

khác. 
- Có thể thiết kế và lập trình Scada (TIA portal, WinCC, Intouch Wonderware). 
- Có hiểu biết về mạng truyền thông công nghiệp. 
- Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về cài đặt, vận hành các thiết bị nêu trên. 
- Có tư duy logic tốt, yêu nghề, chịu khó, ham học hỏi, dễ dàng tiếp thu công nghệ mới. 
- Tiếng anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật. 

 
* Kinh Nghiệm: 
 

- Kinh nghiệm thiết kế thi công hệ thống tự động hóa, điện, khí nén. 
- Có kinh nghiệm thiết kế bảng, tủ điện sử dụng Autocad Electrical 
- Có kinh nghiệm thiết kế, lập trình PLC, HMI các dòng của Siemens, Mitsubishi. 
- Có khả năng và kinh nghiệm thiết kế ra phần mềm SCADA riêng và tự viết giao thức truyền 

thông kết nối được với các dòng PLC của Siemens (không cần thông qua OPC sever) bằng 
ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#. 

- Thiết lập, truy xuất, sử dụng cơ sở dữ liệu trong hệ thống SCADA qua MS.SQL sever. 
 
 
4) Học vấn 
 

9/2012 - 12/2016 Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh 
 
 
 

Khoa: Điện- Điện tử. 
Chuyên ngành: Tự động hoá. 
Hệ: Chính quy 
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5) Lịch sử làm việc 
 
Tháng 9/2016 – 6/2017 
 

 
 
 
 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT POWER 
Đ/c: 432 Bùi Minh Trực, P.6, Q.8 
vietpowertech.com 
Kỹ sư điện tự động hoá. 
 

Tháng 6/2017- 11/2018 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 
TOÀN NĂNG 
Đ/c: 90A Đường số 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh 
toannanggroup.com.vn 
Kỹ sư điện tự động hoá. 
 

 
 
6) Sở thích và kỹ năng khác. 
 

 Kỹ năng mềm tốt, dễ hoà nhập, làm việc nhóm tốt. 
 Thích học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới. 
 Thích đọc sách, chơi game, bơi lội. 

 
7) Liên hệ 
 

 Nguyễn Trọng Việt 
 Mobile: (+84) 356 999 288 
 Email: nguyentrongviet.auto@gmail.com 


