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LILAMA 18 SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CÁC CÔNG TY TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC! 
 

 

Thành lập từ năm 1977, Công ty Cổ phần Lilama 18 là một trong 
những đơn vị mạnh của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP. Sau 
hơn 40 năm hình thành và phát triển, Lilama 18 đã có một vị trí vững 
vàng đồng thời là một thương hiệu cạnh tranh trong ngành xây lắp và chế 
tạo thiết bị ở Việt Nam, được các đối tác trong và ngoài nước tín nhiệm 
qua bề dày kinh nghiệm với uy tín và chất lượng cao sau hàng loạt các 
công trình đã hoàn thành tại Việt Nam và nước ngoài. 

LILAMA 18 hoàn toàn có đủ năng lực nhận thầu trọn gói khảo sát, 
tư vấn thiết kế, gia công chế tạo và xây lắp các công trình có quy mô 
lớn vói yêu cầu kỹ thuật cao trong các lĩnh vực sau: 
• Dầu khí , Điện – Năng lượng 
• Các ngành khác như: công nghiệp xi măng, thép, giấy, dệt, gỗ, hóa 

 chất và mía đường,... 
• Gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị cho xuất khẩu, xuất khẩu tại chỗ. 
1. Thông tin tuyển dụng : 

Vị trí tuyển dụng Số 
lượng 

Yêu cầu Mức lương 

Cơ khí: Chế tạo máy, 
cơ khí động lực, 
nguội, gia công, hàn, 
tiện, lắp máy… 

150 

- Có trình độ 
chuyên môn từ 
Trung cấp trở 
lên. 
- Có ý thức kỷ 
luật lao động, 
có sức khỏe tốt, 
có nhu cầu làm 
việc lâu dài cho 
Công ty 

- Mức lương theo 
quy định của công ty 
(Mức lương bình  
quân  từ 12.000.000-  
14.000.000đ) 
đồng/người/tháng 
- Mức lương có thể 
cao hơn tùy vào trình 
độ, tính chất và vị trí 
làm việc. 

Điện: Tự động hóa, 
hệ thống điện, kỹ 
thuật điện, thiết bị 
điện, điện dân dụng, 
điện công nghiệp… 

150 

Lao động phổ thông ; 
Sinh viên thực tập 100  - Theo thỏa thuận 

2. Địa điểm làm việc: 
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 - Khánh Hòa 
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2- Hà Tĩnh 

3. Hồ sơ ứng tuyển: 
- Đơn xin việc; Sổ hộ khẩu ( 01 bản sao công chứng ); Sơ yếu lý lịch có 
xác nhận của địa phương; Bản sao giấy khai sinh; CMND/CCCD ( 02 
bản sao công chứng); Giấy khám sức khỏe theo thông tư 14/2013/TT – 
BYT; Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp ( bản sao công chứng); 04 
ảnh 3x4. 

4. Thông tin liên hệ và địa điểm nhận hồ sơ: 
- Tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 – Khánh Hòa: Thôn Ninh 
Yên, xã Ninh Phước, Tx Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Liên hệ Bà Lê Thị 
Hiền ( Phụ trách tuyển dụng Đội công trình số 5); Điện thoại liên hệ: 
0969870459. Ông Phạm Trường Giang (Đội phó Đội công trình số 3); 
Điện thoại liên hệ: 0936908726. 
- Tại Dự án Vũng Áng - Hà Tĩnh. Liên hệ bà Lê Thị Thúy (Phụ trách 
tuyển dụng Đội công trình số 5) - Điện thoại liên hệ: 0942672246;  
Ông Hà Văn Đức (Phụ trách tuyển dụng Đội công trình số 7) - Điện 
thoại liên hệ: 0972800336. 
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