
             TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM TẠI TAM KỲ  

A-VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KỸ SƯ THIẾT KẾ: 

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế. 

2. Số lượng: 3 người 

3. Mô tả công việc: 

• Thiết kế công trình cầu đường bộ, công trình hạ tầng kỹ thuật. 

• Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý. 

4. Yêu cầu: 

• Kỹ sư giao thông, tốt nghiệp chuyên ngành giao thông (cầu – đường bộ, ….). 

• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác thiết kế cụ thể: Autocad, TDT,… 

• Có kỹ năng làm việc nhóm tốt 

• Kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm (Có thể tuyển sinh viên mới ra trường). 

5. Mức lương : Thỏa thuận 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.  

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như 

quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).  

- Có thưởng tết theo quy định của Công ty.  

- Được nghỉ ngày Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.  

B-VỊ TRÍ: GIÁM SÁT, QUẢN LÝ DỰ ÁN 

SỐ LƯỢNG: 02  

Yêu cầu:  

1. Trình độ: Đại học  

2. Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng, cầu đường, .. 

3. Mô tả công việc 

  Quản lý dự án, Giám sát thi công các công trình theo sự phân công. 

 Theo dõi quản lý công trình được phân công. 

 Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các 

đơn vị phụ trách. 

 Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại 

và đưa ra các phương án sữa đổi, bổ sung. 

 Thực hiện các công việc khác. 

4. Quyền lợi:  

 - Mức lương: Thỏa thuận. 

 - Môi trường làm việc năng động, thân thiện.  

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như 

quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).  

- Có thưởng tết theo quy định của Công ty.  

- Được nghỉ ngày Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.  

**Cách thức liên hệ và nộp hồ sơ:  

- Hồ sơ bao gồm: + CV chi tiết về kinh nghiệm làm việc. + Bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan.  

- Liên hệ: 0932569209 (Mrs Thảo) 


