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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

KỸ SƯ THIẾT KẾ - GIÁM SÁT HỆ THỐNG M&E  

(Hệ thống thông gió-điều hòa không khí, cấp thoát nước, điện, báo cháy chữa cháy) 
 

Mô tả công việc Kỹ sư làm việc cho công ty Tư vấn Xây dựng 

1/. KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MEP 

- Thực hiện thiết kế hệ thống điện – điện nhẹ 

- Thực hiện thiết kế cấp thoát nước 

- Thực hiện thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió  

- Thực hiện thiết kế hệ thống an ninh 

- Thực hiện bóc tách khối lượng, mời thầu, lập dự toán gói thầu, kiểm tra so sánh thầu, thực hiện các 

gói mua bán – chốt hợp đồng thi công hệ thống MEP, hỗ trợ quản lý dự án phần MEP của công trình 

gói thầu liên quan đến hệ thống M&E. 

2/. KỸ SƯ QUẢN LÝ & GIÁM SÁT HỆ THỐNG MEP 

- Thực hiện giám sát hệ thống M&E. Quản lý tiến độ & Giám sát chất lượng nhà thầu, phối hợp quản 

lý dự án hệ thống M&E. 

- Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong kiểm tra, giám sát hệ thống M&E. 

- Triển khai quy trình triển khai giám sát thi công, nghiệm thu công việc, hạng mục và giai đoạn cho hệ 

thống M&E. 

- Kiểm tra và lập hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng cho hệ thống M&E. 

Yêu cầu công việc: 

- Kinh nghiệm: ưu tiên người có kinh nghiệm & có tiếng Anh tốt 

- Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp khoa điện điện tử  

Quyền lợi được hưởng:   

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, có tính đoàn kết và kỷ luật cao 

- Lương khởi điểm: tùy năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn 

- Các phúc lợi khác theo chế độ công ty 

- Hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội 

Hạn nộp hồ sơ: Trước 30/08/2020 

Thông tin liên hệ:  

- Cách liên hệ: Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp tại 

công ty. 

- Địa chỉ: Bộ Phận Nhân Sự. Lầu 1 15/48A Đoàn Như Hài, P.12, Q.4, Tp.HCM 

- Người liên hệ 1: Ms.Diễm (070.305.5583) - diem.hnk@tncc.com.vn 

- Người liên hệ 2: Ms.Trúc (090.672.6028) - truc.pvt@tncc.com.vn 
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