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Position / Vị trí : Metrology technician on plastic parts. 
 

 

1. FUNCTION / CHỨC VỤ 

• Metrology technician on plastic parts. / Kĩ thuật viên đo lường bộ phận Ép nhựa. 

• The primary function of this position is to assist Siamp Ltd’s R&D Supervisor in Research and 

Development of sanitary product./ )/ Chức năng chính của vị trí này là hỗ trợ Giám sát R&D của 

Siamp Ltd trong việc Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm vệ sinh. 

 

2. ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ) 

• Perform measurement of plastic, metal and rubbers components / Thực hiện phép đo các thành 

phần nhựa, kim loại và cao su 

• .Be able to read and understand 2D drawing./ Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ 2D. 

• Working with metrology tool (Caliper, Micrometer, Video measurement, etc.…)/ Làm việc với 

công cụ đo lường (Thước cặp, Panme, đo Video, v.v.…) 

• Measure, fill-up data and take pictures on Excel Form report./ Đo lường, điền dữ liệu và chụp ảnh 

trên báo cáo Biểu mẫu Excel. 

• Archiving of samples./ Lưu trữ mẫu. 

• Maintain equipment in good condition. Bảo quản thiết bị trong tình trạng tốt. 

• Purpose solutions / equipment to improve the measurement quality and accuracy./ Các giải pháp / 

thiết bị có mục đích nhằm nâng cao chất lượng và độ chính xác của phép đo. 

3. REQUIRED SKILLS 

• Experienced mechanical Technician (2 years’ experience will be a plus) – Plastic and rubber 

knowledge are a plus./ Kỹ thuật viên cơ khí có kinh nghiệm (2 năm kinh nghiệm sẽ là một điểm cộng) 

Kiến thức về nhựa và cao su là một điểm cộng) 

• English: read, written, spoken/ Tiếng Anh: đọc, viết, nói 

• Mastery of measurements tools (Caliper, Micrometer, Video measurement, etc.…)/ Thành tạo 

các công cụ đo lường (Thước cặp, Panme, đo Video, v.v.…) 

• Mastery of the Office pack / Thành thạo tin học văn phòng 

• Be a self-starter with the willingness and ability to handle topics.  Luôn bắt đầu với tâm thế sẵn 

sàng và khả năng xử lý các vấn đề. 
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• Good organization/methodology/ Tổ chức / phương pháp luận tốt 

• Spirit of synthesis/ Tinh thần cầu tiến 

• Team spirit/ Tinh thần hợp tác 

• Adaptability/ Thích nghi 

 

 

4. MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES / QUẢN LÝ NHÂN SỰ  

(Appoint the role and responsibility of the person in the management of human resources / Bổ nhiệm một 

người với vai trò và trách nhiệm trong vị trí quản lý nhân sự): N/A  

4.1  Report to / Báo cáo cho : 

Report to Siamp Ltd’s R&D Supervisor / Báo cáo cho Giám sát bộ phận R&D - Siamp Ltd. 

4.2  Quantity and type of position to manage / Số lượng và loại hình vị trí quản lý 

Number of the subordinates: / số người cấp dưới: N/A 

Background requirement/ Yêu cầu:   A little qualified / Công nhân 

 Technicians / Kỹ thuật viên 

 Engineer / Kỹ sư 

 Specialist / Chuyên viên 

 Managers / Quản lý 

 Directors 
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