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TUYỂN DỤNG  
KỸ SƯ ĐẤU THẦU CHÀO GIÁ 

 Giới tính: Nam 

❖ Mô tả công việc: 

- Phân tích được các chỉ tiêu, các yêu cầu chính của hồ sơ mời thầu và so 
sánh với năng lục kinh nghiệm của Công ty để đề xuất lãnh đạo công ty; 

- Kiểm tra và bóc tách khối lượng chính xác các công việc theo trình tự thi 
công. Tra đơn giá và định mức công việc theo yêu cầu; 

- Lập dự toán, giá dự thầu cho công trình, hạng mục công trình; chi tiết cấu 
kiện hoàn thiện; 

- Phân tích vật tư theo định mức xây dựng cơ bản và thực tế; 

- Lập kế hoạch thi công hoàn chỉnh đảm bảo đầy đủ chi phí thi công trực 
tiếp, giá cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả và trích nộp cho công ty; 

- Lập tiến độ hoàn chỉnh, hợp lý, đầy đủ biểu đồ huy động nhân công, huy 
động máy móc thi công, huy động vật tư; 

- Tham mưu về công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, các 
thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả, đồng bộ trong công tác xây 
dựng; 

- Lập và bảo vệ biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công công trình, ATLĐ-
VSMT; 

- Kiểm tra sự phù hợp của các loại giấy tờ liên quan như: Giấy kiểm định, 
đăng kiểm, Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình, bằng cấp chuyên 
môn, hợp đồng lao đồng, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ tập huấn, 
chứng nhận năng lực hành nghề của tổ chức, cá nhân, …; 

- Cập nhật và phân loại được năng lực, kinh nghiệm của công ty cho từng 
dạng công trình theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

- Cập nhật thường xuyên các thay đổi hệ số áp dụng, giá cả vật tư, định 
mức vật tư; Xây dựng được thư viện về đơn giá các loại vật tư, thiết bị 
công trình; 

- Liên hệ các nhà cung cấp để lấy báo giá các thiết bị cung cấp dựa trên 
các yếu tố giá cả, chủng loại, chất lượng, tiến độ cung cấp hàng. 

❖ Yêu cầu cơ bản: 

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Kinh tế xây dựng, 
Quản lý Dự án. 

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế trong công tác đấu thầu, chào giá 
xây lắp; 

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu; 

- Nắm vững và vận dụng được quy chuẩn, Tiêu chuẩn, các định định mức 
kinh tế - kỹ thuật  trong xây dựng. 

❖ Quyền lợi 

- Mức lương: Thoả thuận 

- Các chế độ BHXH, du lịch hằng năm. 

- Phúc lợi theo quy định công ty. 

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


