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Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) được hỗ 
trợ để trở thành “Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo 
nghề xanh” của khu vực, trong khuôn khổ Chương 
trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương 
trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát 
triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ 
chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.

02518 971 407 
0968 241 116

https://vcmi.edu.vn/

Km44, QL1A,  Thanh Hóa,  Hố Nai 3, 
Trảng Bom, Đồng Nai

Hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và 
doanh nghiệp đảm bảo cơ hội việc 
làm cao sau khi ra trường với thu nhập 
hấp dẫn

Chương trình đào tạo được công nhận 
tương đương tiêu chuẩn CHLB Đức

Trang thiết bị tiên tiến nhất cùng đội 
ngũ giảng viên có trình độ cao được 
chuyên gia quốc tế đào tạo chuyên 

Đào tạo chú trọng thực hành cho 
phép học viên trải nghiệm điều kiện 
làm việc thực tế với các kỹ năng thực 
hành và tác phong chuyên nghiệp

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cao 
đẳng, công nhận danh hiệu kỹ sư thực 
hành

Môi trường đào tạo thân thiện với nhiều 
chế độ chính sách hỗ trợ, đặc biệt là học 
bổng cho nữ sinh và người khuyết tật

(* Phụ thuộc vào thỏa thuận tài trợ dự án)

24,000,000Đ/3 năm học *
CƠ HỘI HỌC BỔNG

dành cho nữ sinh và người khuyết tật



Kỹ thuật viên "Công nghệ Cơ khí, Sưởi ấm và Điều hòa 
không khí” đảm nhận nhiệm vụ gia công, chế tạo các 
thiết bị cơ khí; lắp đặt, vận hành và bảo trì đối với hệ 
thống kỹ thuật tòa nhà như cấp thoát nước, thông 
gió, điều hòa không khí cho các nhà máy và các công 
trình dân dụng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn 
vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, sử dụng năng 
lượng và tài nguyên hiệu quả.

Những công việc này sẽ được thực hiện ở nhiều địa 
điểm, bao gồm xưởng dịch vụ, các công trình tòa nhà 
mới xây dựng và những tòa nhà cũ cần được nâng 
cấp, cải tạo. Họ có thể làm việc độc lập hoặc quản lý 
một nhóm nhỏ, trên cơ sở các tài liệu và hướng dẫn 
kỹ thuật và tuân thủ các quy định an toàn có liên  
quan.  

Kỹ thuật viên “Công nghệ Cơ khí, Sưởi ấm và Điều hòa 
không khí” được xem như là chuyên gia trong lĩnh vực 
kỹ thuật cấp thoát nước và điều hòa không khí cho 
tòa nhà. 

Trong xu thế hướng tới một nền kinh tế Việt 
Nam xanh và bền vững, nhu cầu đối với kỹ năng 
xanh và nghề nghiệp xanh ngày một tăng cao. 
Nghề "Công nghệ Cơ khí, Sưởi ấm và Điều hòa 
không khí" được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn 
Quốc tế, đáp ứng những yêu cầu mới của thị 
trường lao động nói chung và đặc biệt là cho 
nền ‘công nghiệp xanh’ mà tỉnh Đồng Nai đang 
định hướng quy hoạch.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi.

LÀ HỌC VIÊN "CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ, SƯỞI ẤM VÀ 
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ" TẠI VCMI, BẠN SẼ HỌC 
CÁCH:

• Gia công, chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết dùng 
cho hệ thống cấp thoát nước, thông gió và điều 
hòa không khí bằng các dụng cụ cầm tay và 
bằng máy

• Lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống cấp thoát 
nước (nước sinh hoạt, nước uống, nước nóng 
năng lượng mặt trời, Bơm nhiệt)

• Lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống thông gió, 
điều hòa không khí 

máy lạnh cục bộ, điều hòa trung tâm, Chiller…
• Tích hợp thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, 

tài nguyên cho các tòa nhà 
• Vận hành hệ thống kiểm soát và tự động hóa tòa 

nhà

YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

• Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT

• Quan tâm đến lĩnh vực môi trường, năng lượng, 
công nghệ, toán học, vật lý

• Khéo léo và có cảm nhận không gian đo 
lường tốt


