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TUYỂN DỤNG  
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 

  

1. Số lượng: 15 người 

2. Giới tính: Nam 

3. Địa điểm làm việc: Làm việc tại Phòng Kỹ thuật, Phòng Đấu thầu, các Ban chỉ huy 
công trình của Công ty. 

4. Mô tả tóm tắt công việc: 

- Lập và triển khai chi tiết bản vẽ thi công; 

- Lập và quản lý biện pháp thi công, tiến độ thi công; 

- Giám sát thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và an toàn 
lao động; 

- Shopdrawing bản vẽ theo thực tế thi công và bóc tách khối lượng theo bản vẽ shop 
drawing. 

- Tính toán khối lượng, lập kế hoạch triển khai thi công cho các tổ đội, nhà thầu phụ; 

- Lập và bảo vệ hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, bản vẽ hoàn công công 
trình; 

- Am hiểu, kiểm soát, đánh giá chất lượng vật tư, vật liệu thi công, thiết bị công trình; 

 

5. Yêu cầu năng lực: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Có chứng chỉ 
hành nghề giám sát công trình xây dựng, PCCC là một lợi thế); 

- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong giám sát thi công các loại hình công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp (Ưu tiên người đã từng làm Chỉ huy trưởng công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp hoặc có kinh nghiệm giám sát thi công nhà cao tầng; công trình 
có 2 tầng hầm; 15 tầng nổi,…); 

- Sẵn sàng đi công tác xa theo sự điều động của Công ty; 

- Chiều cao: 1,65 trở lên. Sức khỏe tốt (loại I, loại II). 

- Trung thực, cần cù, chịu khó; có khả năng làm việc nhóm; tính thích nghi cao. 

 

6. Quyền lợi: 

- Thu nhập: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực thực tế.  

- Các chế độ phụ cấp hỗ trợ theo quy chế của công ty; 

- Các chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Các chế độ phúc lợi, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty; 

- Vinh danh, thưởng cá nhân xuất sắc định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất; 

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


