THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Vị trí: Kỹ sƣ triển khai bản vẽ kết cấu và nhân viên học nghề
(Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hoàng Dương (HD E&C) là Công ty Tư vấn thiết kế kỹ
thuật chuyên nghiệp, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý dự án và thiết kế kỹ thuật cho các công
trình dân dụng và công nghiệp. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các công trình có tính thách
thức, đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật đa dạng và mang tính tiên phong.
HD E&C được sáng lập với niềm tin rằng, con người luôn ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động
và là nguồn gốc của các thành quả mà chúng ta đạt được. Những công trình bền vững chỉ có
thể được tạo ra bởi những Con người am hiểu sâu sắc văn hóa và xã hội thông qua quá trình
đối thoại với chính công trình của mình cũng như sự kết nối và thấu hiểu lẫn nhau giữa con
người với con người.
Ngay từ khi thành lập vào tháng 02.2003, HD E&C đã hợp tác với nhiều Công ty tư vấn thiết kế
hàng đầu, phối hợp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và năng lực để cung cấp dịch vụ thiết
kế kỹ thuật cho nhiều dự án có quy mô lớn tại Việt Nam. Việc này giúp HD E&C có được những
ưu thế đặc biệt góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng quản lý triển khai và tác
phong làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.
Từ tháng7/2016, HD E&C trở thành 1 trong 3 công ty đầu tiên của Việt Nam được vinh dự gia
nhập vào Hiệp hội nhà cao tầng thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng
MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Trung tâm thương mại và nhà ở Mỹ Đình Plaza II
Tòa nhà hỗn hợp Cục chống tham nhũng C37 - Bộ Công An
Trung tâm Thương mại và Nhà ở căn hộ Xây lắp Điện 1 – Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Tòa nhà 789 – Bộ Quốc Phòng – 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở Golden Land – 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Kỹ sư triển khai bản vẽ kết cấu (Số lượng: 03)
- Trực tiếp triển khai công tác thiết kế liên quan đến mảng kết cấu của các công trình/dự án
được giao.
- Phối kết hợp với các bộ môn thiết kế khác để đưa ra các giải pháp kết cấu toàn diện đảm bảo
tính khả thi và hiệu quả cho khách hàng.
2. Nhân viên học nghề (Số lượng: 03)
- Triển khai bản vẽ các công trình hoặc được đào tạo để thực hiện công việc thiết kế.
- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác của Phòng Thiết kế

YÊU CẦU
1. Kỹ sư triển khai bản vẽ kết cấu
- Tốt nghiệp các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học GTVT….
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng
- Có kinh nghiệm và am hiểu về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép nhà cao tầng là một lợi thế.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.
- Có ý thức cầu tiến, ham học hỏi, chăm chỉ, yêu thích và chuyên tâm với công việc.
2. Nhân viên học nghề
- Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp khoa xây dựng dân dụng các trường CĐ,
ĐH Xây dựng/Kiến trúc/GTVT….
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng là một lợi thế
- Có ý thức cầu tiến, ham học hỏi, chăm chỉ, yêu thích và chuyên tâm với công việc.

LƢƠNG, THƢỞNG, QUYỀN LỢI
- Lương, thưởng theo năng lực và quy định của công ty.
- Các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và công ty.
- Nhân viên học nghề có cơ hội được ký Hợp đồng lao động sau thời gian học việc.

HỒ SƠ BAO GỒM:
Đơn xin việc viết tay
CV mô tả quá trình học tập và làm việc, các thành tựu và kinh nghiệm đạt được
Sơ yếu lý lịch tự thuật có chứng nhận của địa phương.
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