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TUYỂN DỤNG  
KỸ SƯ TRẮC ĐẠC (TRẮC ĐỊA) CÔNG TRÌNH 

- Giới tính: Nam 

❖ Mô tả công việc: 

- Lập quy trình, biện pháp thành lập các bản đồ khảo sát địa hình; lưới 
khống chế mặt bằng và độ cao trên bản vẽ 

- Đo vẽ hiện trạng, phóng tuyến, đánh dấu vị trí tuyến trên thực địa, cắm 
ranh giới 

- Thực hiện được công tác đo vẽ và tổ chức đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ 
địa chính, bản đồ hiện trạng, kiểm tra đánh giá chất lượng đo vẽ bản đồ, 
theo dõi, xử lý số liệu về đo đạc trong xây dựng các công trình. 

- Tiếp nhận bàn giao tim, mốc và đưa ra phương án định vị tim, mốc, quản 
lý tim, mốc công trình 

- Đọc, hiểu các bản vẽ thiết kế công trình xây dựng, triển khai thi công từ 
bản vẽ thiết kế và triển các các điểm tọa độ ra thực địa 

- Giám sát công tác trắc đạc thi công xây dựng, quan trắc lún, chuyển dịch 
công trình và các công việc liên quan 

- Phân tích tổng hợp số liệu, đánh giá các sai số của công trình (sai số về 
mặt bằng, độ thẳng đứng của công trình); kiểm tra và quản lý toàn bộ hệ 
thống mốc trắc địa phục vụ công tác thi công và quản lý ranh giới đất của 
dự án 

- Phân tích tổng hợp số liệu, đánh giá các sai số của công trình (sai số về 
mặt bằng, độ thẳng đứng của công trình); kiểm tra và quản lý toàn bộ hệ 
thống mốc trắc địa phục vụ công tác thi công và quản lý ranh giới đất của 
dự án 

- Tham gia phối hợp lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật trắc đạc 

❖ Yêu cầu cơ bản: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Trắc địa/Trắc đạc hoặc Xây dựng. 

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trắc đạc; 

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

- Có thể đi làm xa. 

❖ Quyền lợi 

- Mức lương: Thoả thuận theo năng lực tại buổi phỏng vấn 

- Các chế độ BHXH, du lịch hằng năm. 

- Phúc lợi theo quy định công ty. 

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


