
Ngành Động cơ ô-tô  và cơ hội nghề nghiệp 

 

Ngày nay xã hội phát triển, đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Vậy nên nhu cầu về các ngành kỹ thuật là rất lớn, đặc biệt là ngành kỹ thuật Ô -Tô là 

một trong những ngành HOT nhất hiện nay đã và đang thiếu hụt nguồn nhân lực.  Kinh 

tế ngày càng phát triển, mức sống của người dân càng cao thì ô tô không còn là món 

hàng xa xỉ với mọi người nữa. Vậy nên không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nước 

đang phát triển ngành Động cơ ô-tô đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ 

yêu kỹ thuật.  
Tại sao ngành Động cơ ô-tô là một trong top những ngành HOT nhất hiện nay 

Đời sống người dân phát triển, nên nhu cầu về ô tô cho việc đi lại ngày càng cao. Nhưng 

việc để sản xuất, lắp ráp ra một chiếc ô tô thì phải tốn rất nhiều thời gian và đặc biệt là 

đội ngũ nhân lực.  Sinh viên ngành Động cơ ô-tô sau khi ra trường có thể đảm nhận 

các vị trí như: Kỹ sư vận hành, giám sát sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, 

máy động lực tại các nhà máy sản xuất, cơ sở sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ô tô; kiểm 

định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô; nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh 

doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô… Một nhà máy lắp ráp ô tô rộng hàng chục 

ngàn hecta và có hàng trăm công nhân, kỹ sư, chuyên viên cùng nhau làm việc. Có thể 

thấy đây là cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và trực tiếp tiếp xúc với khoa học kỹ thuật 

mới trong ngành cơ khí nói chung. 

Làm việc trong ngành Động cơ ô-tô đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ 

yêu kỹ thuật. Không chỉ được làm việc trong nước mà bạn còn có cơ hội học tập và làm 

việc tại nước ngoài nữa đấy. 



 
Những cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp  

– Làm kỹ thuật viên, nhân viên tư vấn dịch vụ trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ ô 

tô.          

– Làm kỹ thuật viên tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ôtô, xe máy và 

các thiết bị động lực, các cơ sở kinh doanh ô tô và kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô, 

động cơ đốt trong.  

– Vào làm việc tại các trạm đăng kiểm ô tô, các trung tâm dạy nghề và các cơ quan hành 

chính quản lý về Động cơ ô-tô – máy động lực, có khả năng tự tạo việc làm. 

– Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô; 

– Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các cơ sở đào tạo. 

Với nhiều cơ hội nghề nghiệp như vậy tại sao bạn không nhanh tay đăng ký ngay 

cho mình một khóa nào, click ngay link dưới đây để tạo cho mình một cơ hội học tâp 

và làm việc nhé! 


