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  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
 

 CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM (tên cũ là CÔNG TY TNHH TOYO VIỆT NAM), 

100% vốn nước ngoài, chuyên tổng thầu thiết kế và xây dựng nhà máy dưới dạng Chìa Khóa 

Trao Tay, tư vấn quản lý dự án, quản lý thi công công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực Dầu & 

Khí, Hóa Dầu, Hóa Chất, Phân Bón, Thực Phẩm, Dược phẩm, Môi Trường, Năng lượng,… 

 Thành lập từ năm 1997, Công ty TNHH TTCL VIỆT NAM tự hào là đối tác tin cậy của các Nhà 

đầu tư và Tập đoàn lớn như Đạm Phú Mỹ, PV Gas, PV Oil, United International Pharma, Amway 

Vietnam, Procter & Gamble, Unilever, Shell, Exxon Mobil, ICI Paints, Masan, Tetra Park, Vilube, 

Rohm & Haas (Dow Chemical), Baconco, Phân bón Việt Nhật, Vinachem, Vinacomin,… 

Với mục tiêu xây dựng và không ngừng phát triển đội ngũ kỹ thuật, nay Công ty chúng tôi cần tuyển  

vị trí sau: 

 

 

I. KỸ SƯ XÂY DỰNG  

 

Mô tả Công việc: 

1. Thiết kế: 

- Khảo sát: khảo sát công trình hiện hữu. 

- Thiết kế (bao gồm  thiết lập mô hình kết cấu, thực hiện bản tính và triển khai bản vẽ) 

➢ Nền và móng. 

➢ Cấu kiện bê tông cốt thép, kết cấu thép. 

➢ Hệ thống hạ tầng, mương kỹ thuật. 

- Bóc khối lượng, lập dự toán, danh mục vật tư 

2. Hỗ trợ hoạt động mua sắm 

- Theo hướng dẫn và phân công của trưởng nhóm. 

3. Lập hồ sơ đấu thầu, dự thầu 

- Theo hướng dẫn và phân công của trưởng nhóm. 

4. Hỗ trợ thi công 

- Theo công việc được phân công. 

Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: XDDD & CN. 

- Kinh nghiệm: Từ 0 – 6 năm trong lĩnh vực thiết kế nhà công nghiệp. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành: SAP, STAAD.Pro. 
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- Tiếng Anh: tối thiểu Toeic 500 hoặc tương đương 

- Có đam mê công việc thiết kế  

- Ưu tiên ứng viên hiểu biết Revit 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt. 

 

Địa điểm làm việc: Công ty TNHH TTCL Việt Nam: Lầu 11 - Tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn 

Văn Trỗi – Phường 8 – Quận Phú Nhuận – TP. HCM 

 

HỒ SƠ GỒM: 

1. Điền thông tin ứng viên: 

https://docs.google.com/document/d/1sYb1FgLaWwpprs7m5DjcZDT2QHO7sssS/edit?usp=sharing

&ouid=104752598665336981870&rtpof=true&sd=true 

2. Đơn xin việc 

3. Bảng mô tả quá trình học tập và làm việc 

4. Sơ yếu lý lịch 

5. Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tạm thời 

6. Bảng điểm 

7. Bằng cấp liên quan 

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ email: uyen.dtt@ttcl-vn.com; phuoc.dm@ttcl-

vn.com;  

Điện thoại: 028. 39977118 

0938 531 956 (Ms Uyên) 

0907 649 199 (Ms Phước) 

Hoặc nộp trực tiếp tại: Công ty TNHH TTCL Việt Nam, Lầu 11, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn 

Văn Trỗi – Phường 8 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM 
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