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TUYỂN DỤNG  
KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG 

 Giới tính: Nam 

❖ Mô tả công việc: 

- Thực hiện Shop drawing - Triển khai bản vẽ đúng theo thiết kế của chủ 
đầu tư đảm bảo tính chính xác và chất lượng; 

- Lập biện pháp thi công đáp ứng về hiệu quả và thời gian thi công, đảm 
bảo đúng tiến độ và đúng chất lượng theo Hợp đồng đã ký; 

- Lập tiến độ thi công: Đầy đủ, chính xác các yếu tố về thời gian, số lượng 
nhân sự, chủng loại vật tư, xe máy thiết bị thi công; 

- Tổ chức, kiểm soát, giám sát chất lượng thi công: Thi công đúng bản vẽ, 
vật liệu cấu kiện đảm bảo đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ 
thuật theo yêu cầu thiết kế; 

- Tổ chức thi công hiện trường: có quy mô từ 5 tỷ đồng trở lên; 

- Kiểm soát, giám sát an ninh, an toàn lao động, PCCC và VSMT, Không 
để xảy ra các vi phạm về ATLĐ, PCCC, VSMT; 

- Quản lý thầu phụ, tổ đội, số nhân công trên công trình: Từ 3 tổ hoặc 30 
công nhân trở lên; 

- Tính khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các 
hạng mục được phân công phụ trách, đúng khối lượng, đúng theo quy 
định của Công ty; 

- Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản 
vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công và các bản vẽ Shop Drawing được 
duyệt trên cơ sở các biểu mẫu ban hành và dự toán thiết kế đã được 
duyệt; 

- Kiểm soát cung ứng và sử dụng vật tư, thiết bị: Cập nhật, theo dõi, đề 
xuất, quản lý Xuất-Nhập –Tồn vật tư, đảm bảo theo tiến độ công trình;  

- Kiểm soát, giám sát công tác trắc đạc: Kiểm tra biện pháp trắc đạc, các 
bảng biểu ghi chép trắc đạc, sự phù hợp của các thiết bị đo đạc so với 
các yêu cầu kỹ thuật, phạm vi sai số cho phép; 

❖ Yêu cầu cơ bản: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng DD&CN 

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

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng; 

- Có thể đi làm xa 

❖ 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… 

 
 
 
 


