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STT

Vị trí cần tuyển dụng

Só
lượng

Tóm tắt các yêu cầu chính

Ghi chú

- Đại Học (Kỹ sư) hoặc trên đại học các chuyên ngành xây dựng dân dụng &
công nghiệp / kết cấu / nền móng.
- Kinh nghiệm về thiết kế công trình nhà cao tầng trên 3 năm.
1

Leader Thiết kế Kết cấu

1

- Có khả năng tính toán, kiểm tra các thiết kế từ móng đến mái của một tòa nhà
cao tầng.

- Ưu tiên full time

- Ưu tiên Thành thạo các phần mềm chuyên dụng về kết cấu hiện hành (VD:
ETABS/SAP/SAFE,…).
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Có thể sự dụng được tiếng Anh trong trao đổi công việc, đọc hiểu tài liệu.
- Đại Học (Kỹ sư) hoặc trên đại học các chuyên ngành Kỹ thuật điện / Điện công
nghiệp
- Kinh nghiệm về thiết kế công trình nhà cao tầng trên 3 năm.
- Có khả năng tính toán, kiểm tra các thiết kế các hệ thống cung cấp điện, điện
động lực, điện nhẹ của một tòa nhà cao tầng.
2

Leader Thiết kế Điện

1

- Ưu tiên cho các ứng viên có kiến thức về hệ thống điều hòa không khí và
thông gíó, PCCC

- Ưu tiên full time

- Ưu tiên Thành thạo các phần mềm chuyên dụng về tính toán thiết kế trong
chuyên ngành của mình.
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Có thể sự dụng được tiếng Anh trong trao đổi công việc, đọc hiểu tài liệu.
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- Đại Học (Kỹ sư) hoặc trên đại học chuyên ngành Cơ khí / Nhiệt lạnh
- Kinh nghiệm về thiết kế công trình nhà cao tầng trên 3 năm.

3

Kỹ sư thiết kế / thẩm tra
thiết kế hệ thống Điều
hòa không khí & Thông
gió

1

- Có khả năng tính toán, kiểm tra các thiết kế hệ thống điều hòa không khí và
thông gíó, PCCC của một tòa nhà cao tầng.
- Ưu tiên Thành thạo các phần mềm chuyên dụng về tính toán thiết kế trong
chuyên ngành của mình.

- Có thể hợp tác
dạng cộng tác viên /
part time

- Có khả năng làm việc độc lập.
- Có thể sự dụng được tiếng Anh trong trao đổi công việc, đọc hiểu tài liệu.
- Đại Học (Kỹ sư / Cử nhân) hoặc trên đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng /
Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
- Kinh nghiệm về lập hoặc thẩm tra dự toán công trình nhà cao tầng trên 3
năm

4

Leader / Kỹ sư kinh tế
xây dựng

1 hoặc 2

- Có khả năng tính toán, bóc tách khối lượng, khảo sát giá, áp đơn giá cho toàn
bộ các công đoạn, các công tác cần thiết của 1 tòa nhà cao tầng; và / hoặc

- Full time

- Có khả năng thực hiện việc theo dõi, xử lý các thanh toán cho các nhà thầu thi
công trong giai đoạn thi công (QS tại công trường).
- Ưu tiên Thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong chuyên ngành của mình.
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Có thể sự dụng được tiếng Anh trong trao đổi công việc, đọc hiểu tài liệu.
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