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TUYỂN DỤNG  
KỸ SƯ MEP 

- Giới tính: Nam 

❖ Mô tả công việc: 

- Bóc tách khối lượng vật tư từ bản vẽ thiết kế 

- Lập dự toán thiết kế, dự toán dự thầu, dự toán chi phí thi công hệ thống 
MEP 

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị theo tiến độ thi công 

- Lập biện pháp thi công, thuyết minh biện pháp thi công hạng mục MEP 
chi tiết các công việc được giao 

- Kiểm soát hồ sơ, khối lượng, cập nhật các thông tin thay đổi đến hồ sơ 
để điều chỉnh biện pháp thi công MEP 

- Kiểm tra, xác nhận những thay đổi phát sinh tại công trường, phân tích 
được tính hợp lý, bất hợp lý của các khối lượng phát sinh 

- Phối hợp với các bộ phận liên quan khác: kiến trúc, hạ tầng, xây dựng… 
để kiểm tra, điều chỉnh, bố trí nhằm tránh các xung đột của công trình, 
xác minh khối lượng những công tác phát sinh trong giai đoạn thi công 
đảm bảo theo hồ sơ thiết kế 

- Tổ chức triển khai thi công hệ thống MEP tại hiện trường, quản lý thầu 
phụ, tổ đội nhân công thi công đúng kỹ thuật, đúng thiết kế 

- Giám sát, kiểm soát khối lượng thi công của thầu phụ, vật tư hao hụt: 
Giám sát, kiểm soát được khối lượng thực tế thi công, có biện pháp quản 
lý để giảm hao hụt vật tư. 

- Nghiệm thu khối lượng thi công và kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán A-B, 
cho tổ đội, thầu phụ: Tổng hợp khối lượng, giá trị nghiệm thu, hồ sơ chất 
lượng của từng đợt thanh toán, quyết toán đảm bảo theo qui định của 
Hợp đồng; Bảo vệ, giải trình được khối lượng thanh quyết toán với các 
bên liên quan. 

❖ Yêu cầu cơ bản: 

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện Kỹ thuật, Điện – Điện tử, Nhiệt – Điện 
Lạnh hoặc các chuyên ngành liên quan 

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

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

❖ 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… 

 

 
 
 
 
 


