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TUYỂN DỤNG  
KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG 

 Giới tính: Nam 

❖ Mô tả công việc: 

- Khảo sát và phân tích được các đặc điểm của từng công trình đề xuất 
lãnh đạo công ty các biện pháp quản lý thi công hiệu quả. 

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

- Kiểm tra, giám sát biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công công trình, ATLĐ-
VSMT 

- Xây dựng và Kiểm tra, giám sát hồ sơ quản lý chất lượng thi công công 
trình. 

- Giám sát chất lượng, đề xuất xử lý các tình huấn kỹ thuật, tổ chức thi 
công; Thực hiện nghiệm thu nội bộ tại các công trình xây dựng trước khi 
mới các đơn vị có thẩm quyền nghiệm thu. 

- Quản lý hồ sơ nghiệm thu A-B đúng thủ tục quy định 

- 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. 

- Kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị cung cấp cho công trình. 

- Kiểm tra được khối lượng quyết toán trên cơ sở bản vẽ hoàn công đã 
được xác nhận và thực tế hiên trường. 

- Bảo vệ quyết toán với các bên có liên quan  

 

❖ Yêu cầu cơ bản: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án, Kỹ 
sư xây dựng. 

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc ứng tuyển; 

- 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… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


