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NĂNG LỰC
• Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàn, bao gồm các khâu chế tạo, lắp đặt và
sửa chữa thiết bị thương mại
• Quản lý và đào tạo một nhóm 8 thợ hàn cấp thấp
• Được công nhận là có chuyên môn trong quản lý các dự án hàn đáp ứng các yêu
cầu kỹ thuật về chất lượng, thời hạn và ngân sách
• Hiểu rõ về các quy trình SMAW, FCAW và GMAW
• Tuân thủ hướng dẫn an toàn để tạo ra hồ sơ an toàn xuất sắc
KỸ NĂNG QUẢN LÝ
QUẢN TRỊ
• Đã đào tạo hơn 15 thợ hàn cấp thấp theo kiểu hàn phù hợp
• Xử lý các vấn đề và vấn đề tiềm ẩn, giúp tiết kiệm khoảng 20.000 USD
• Liên lạc với khách hàng liên quan đến các đơn hàng, giải thích và hướng dẫn làm
việc
KỸ THUẬT
• Có khả năng hàn liên tục nhanh hơn 23% so với mức trung bình của thợ hàn,
đồng thời vẫn đảm bảo thông số kỹ thuật
• Hiểu rõ về các quy trình SMAW, FCAW và GMAW
TỔ CHỨC
• Tổ chức hiệu quả công tác hàn để tăng tối đa độ an toàn và chất lượng trong khi
vẫn tuân thủ các quy trình, nhờ đó hoàn tất trước thời hạn các đơn hàng phù
hợp với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, trong phạm vi ngân sách
LỊCH SỬ LÀM VIỆC
• Gamma Precision, Great Falls, Thợ hàn bậc cao MT
• ADF International, Great Falls, Thợ hàn MT
• Loenbro, INC, Great Falls, Thợ hàn bậc cao MT
ĐÀO TẠO
• Awesome Falls College, Great Falls, AS
• Chứng chỉ Hàn, tháng 02/201

