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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

KỸ SƯ XÂY DỰNG 
 

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

- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây 

dựng. 

- Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công; 

hoàn thiện công trình xây dựng. 

- Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt. 

- Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt 

- Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu xây dựng và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu thi 

công theo theo quy trình. 

- Lập biên bản các công việc thực hiện 

- Lập các báo cáo ngày, tuần 

- Kiểm tra công tác hồ sơ chất lượng của nhà thầu. 

- Thực hiện một số công việc khác theo khả năng chuyên môn khi được Ban chỉ huy công trình hoặc 

lãnh đạo công ty phân công. 

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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