
NỘI DUNG ĐĂNG TUYỂN 

- Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Cơ điện M&E (QS, Giám Sát ) 

- Số lượng: 10 người 

- Nơi làm việc: Toàn Quốc(Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) 

- Mô tả Công việc 

1. Kiểm tra bản vẽ thiết kế, làm việc với chủ đầu tư, TVGS về các vấn đề vướng mắc 

cần được làm rõ và thống nhất phương án lập bản vẽ shop 

2. Lập bản vẽ Shop, Bóc tách vật tư, lên khối lượng vật tư cần thiết để cung cấp cho 

bộ phận vật tư. 

3. Thực hiện việc lập và lưu trữ  các biên bản, văn bản liên quan đến việc thay đổi bản 

vẽ và sửa chữa hiện trường  

4. Tham gia nghiệm thu chất lượng, nghiệm thu khối lượng với CĐT, TVGS.Lập bản 

vẽ hoàn công, bảng khối lượng nghiệm thu để phục vụ thanh quyết toán. 

5. Quản lý, lưu trữ các hồ sơ liên quan đến phần công việc của mình (Bản vẽ, bảng 

khối lượng, biên bản,…). 

6. Tham gia kiểm tra kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu bàn giao hạng mục, hệ thống với 

TVGS và CĐT. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCH công trường và công ty yêu cầu. 

Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp khi đến phỏng vấn. 

- Yêu cầu  

+ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành: Kỹ thuật điện,điện nhẹ, 

điện lạnh, thiết bị điện, Nhiệt lạnh/ Cơ khí …… 

+ Kinh nghiệm làm việc 02 năm trở lên hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học, có kinh 

nghiệm thực tế công trình, làm giám sát thi công cơ điện ( HVAC, hệ thống thoát nước, 

hệ thống điện, hệ thống cứu hỏa, hệ thống công nghệ…) 

 + Sử dụng Autocard, phần mềm office, project… thành thạo. 

 + Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 

- Quyền lợi được hưởng:  

Lương cứng: 8- 20triệu (lương mềm tùy theo khả năng, năng lực làm việc ) 

Chế độ lao động & bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước + Bảo hiểm 

24h. 

Du lịch, phụ cấp, đồng phục 

Được tăng lương, chế độ nghỉ phép, chế độ công tác. 

Thưởng Thâm niên, thưởng dự án, Thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 + theo kết quả 

kinh doanh của Công ty & sự gắn bó lâu dài. 

Phụ cấp khác : Tiền ăn, Tiền điện thoại, công tác phí. 

- Yêu cầu hồ sơ khi phỏng vấn (Bản phô tô) 

+ Đơn xin việc 

+ CV cụ thể quá trình kinh nghiệm công tác. 

+ Sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, CMND,Giấy khám sức khỏe ( Có xác nhận của địa phương) 

+ Các bằng cấp có liên quan . 

Nộp hồ sơ về VPGD: Tầng 9, Tòa C, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, HN bằng bản cứng 

hoặc bản Scan CV vào địa chỉ email. phongtuyendungttsc@gmail.com 

ĐT: 04 22127205/06 : Ms.Tươi 0967.917.592 


