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TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG  
KỸ SƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 

KỸ SƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

- Giới tính: Nam 

- Ưu tiên: 

+ Kỹ sư Cầu đường có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục quy hoạch, thiết 
kế, dự toán, kỹ năng giao tiếp tốt. 

+ Kỹ sư Kinh tế xây dựng có kinh nghiệm lập dự án đầu tư, hồ sơ đấu thầu, 
am hiểu pháp luật đầu tư, kỹ năng giao tiếp tốt. 

+ Người có kinh nghiệm công tác đền bù. 

+ Người có kinh nghiệm thi công hạ tầng kỹ thuật. 

 Mô tả công việc: 

- Nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư; phân tích đánh giá các vấn đề có 
liên quan để tham mưu, trình thủ tục đầu tư lên Lãnh đạo ra các quyết 
định về chủ trương đầu tư. 

- Thiết lập các mối quan hệ, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, 
các đơn vị và đối tác liên quan để triển khai thủ tục pháp lý liên quan đến 
việc phát triển dự án. 

- Theo dõi quá trình cấp phép phê duyệt từ các cơ quan chức năng, đề xuất 
các giải pháp nhằm giải quyết các vướng mắc để việc triển khai các dự án 
đảm bảo đúng tiến độ. 

- Lập được tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo các quy định hiện hành về 
trình tự thủ tục đầu tư. 

- Lập dự toán xây dựng. 

- Lập dự án đầu tư (thuyết minh dự án, phương án kinh tế: tính toán thu chi, 
lãi, lỗ; đánh giá hiệu quả mang lại để quyết định vấn đề đầu tư): Lập được 
hoàn chỉnh dự án đầu tư, không cần hỗ trợ của cấp trên. 

- Thẩm định dự án đầu tư; phân tích và lường trước được những rủi ro 
trong quá trình lập dự án đầu tư, cảnh báo và tham mưu cho cấp trên: 
Thẩm định được dự án theo các quy định hiện hành. 

- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu theo quy định hiện hành: 
Phân tích và so sánh, lựa chọn được nhà thầu. 

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện dự án: Cập nhật được tiến độ thực 
hiện dự án theo thời gian thực; Lập và đôn đốc các nhà thầu trong công 
tác đảm bảo tiến độ dự án. 

- Quản lý chi phí trong quá trình thực hiện dự án: Cập nhật được chi phí dự 
án theo thời gian thực. 

- Quản lý thiết kế, quy hoạch: Giám sát Chủ đầu tư theo thiết kế được 
duyệt. 

- Quyết toán vốn đầu tư: Lập được các thủ tục cơ bản theo quy định; Chủ 
động thực hiện được các nội dung và thủ tục trình phê duyệt quyết toán 
Vốn đầu tư theo quy định. 

 Yêu cầu cơ bản: 

- Nhiệt huyết, gắn bó, làm việc hiệu quả 



2 

 

 

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thi công thực tế; 

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quản lý dự án đầu tư; 

- Có kiến thức về thị trường xây dựng, bất động sản. 

- Có sức khỏe tốt, năng động, chịu được áp lực công việc; 

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. 

 Yêu cầu năng lực: 

 Năng lực chung: 

- Nắm chắc hệ thống pháp luật liên quan, tổ chức thực hiện đúng, 
không vi phạm. 

- Có thể tham gia xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến quản lý 
dự án. 

- Nắm vững các văn bản pháp luật, quy định của Công ty về công tác 
quản lý thi công, quản lý dự án. 

 Năng lực chuyên môn: 

- Có kiến thức và hiểu biết rõ về công việc được giao. 

- Thực hiện các công việc được giao một cách độc lập, đạt kết quả theo 
yêu cầu mà không cần hướng dẫn hay giám sát, và kết quả hiệu chỉnh 
không quá 01 lần. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, đánh giá được tất cả các công việc của các kỹ 
sư ở bậc thấp hơn. 

- Thiết lập kế hoạch trong ngắn hạn, và lập các báo cáo liên quan đến 
cấp quản lý. 

 Năng lực kỹ năng: 

- Có khả năng sử dụng toàn bộ các kỹ năng cần thiết để hoàn thành 
công việc với sự hỗ trợ của cấp trên. 

- Giao tiếp một cách tự tin với đồng nghiệp, khách hàng. Truyền tải 
được nội dung cần phát biểu để đạt được sự đồng thuận từ người 
nghe. 

- Thiết lập các mạng lưới quan hệ với đối tác, khách hàng, cơ quan 
quản lý nhà nước liên quan đến công việc. 

- Có khả năng Quản lý và đào tạo kỹ sư bậc thấp hơn: 02 nhân sự; 

 Quyền lợi 

- Mức lương: từ 11.000.000 đến 12.000.000 VNĐ tùy năng lực; 

- Các chế độ BHXH, du lịch hằng năm. 

- Phúc lợi theo quy định công ty. 

- Được đào tạo chuyên môn, đào tạo nâng cao… 

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

- Mẫu thông tin ứng viên: link tải; 

- Sơ yếu lý lịch có ảnh giáp lai (Bản gốc có xác nhận của địa phương trong vòng 06 

tháng); 
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- Giấy khám sức khoẻ (Bản gốc có dấu tròn của bệnh viện cấp quận, huyện trong 

vòng 06 tháng); 

- Giấy khai sinh (Bản sao hoặc photo công chứng trong vòng 06 tháng) 

- Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ liên quan (Photo công chứng trong vòng 06 

tháng); 

- Đơn xin việc viết tay (Trên giấy A4); 

- Sổ hộ khẩu (Photo và công chứng trong vòng 06 tháng); 

- Chứng minh nhân dân (Photo và công chứng); 

 


