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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH - Doanh nghiệp xây dựng các công
trình giao thông hàng đầu ở Việt Nam thông báo tuyển dụng,

KỸ THUẬT QUẢN LÝ VẬT TƯ THI CÔNG
Lương: Hấp dẫn
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Văn phòng công ty, Hà Nội
Số lượng cần tuyển: 01 Nam
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Lập biện pháp thi công các hạng mục (bản vẽ, thuyết minh, khối lượng, thiết bị):
- Hồ sơ biện pháp thi công hạng mục (cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ, bê tông, cốt thép);
- Bố trí mặt bằng công trường và các công trình phụ trợ.
2. Lập bản vẽ chi tiết các kết cấu phụ trợ: Bản vẽ thiết kế chi tiết ván khuôn các loại;
3. Lập bảng tính hoàn chỉnh các kết cấu phụ trợ;
4. Lập và quản lý tiến độ thi công tổng thể dự án.
YÊU CẦU
-

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Cầu đường (Ưu tiên UTC, NUCE);
Ưu tiên làm đồ án tốt nghiệp về cầu;
Có kiến thức về sức bền vật liệu, cơ học đất, cơ học kết cấu;
Tin học văn phòng: Word, excel, mail, phần mềm trên nền tảng web…;
Các phần mềm khác: CAD 2D, 3D, Midas, MS project;
Độ tuổi: Sinh năm 1998,1997,1996,1995.

QUYỀN LỢI
-

Mức lương: Hấp dẫn;
Môi trường công ty thân thiện, năng động và ổn định;
Thưởng các dịp lễ, tết, hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh;
Tham gia đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;
Các hoạt động ngoại khóa: Bóng đá, võ thuật, tình nguyện;
Cơ hội để phát huy năng lực, trau dồi kinh nghiệm và thăng tiến trong công việc.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
-

Email (ưu tiên): tuyendung@trungchinhtcc.vn; tiêu đề “Vị trí ứng tuyển_Họ và tên ứng viên”.
Liên hệ: 0243 556 9840 (Số máy lẻ: 117), gặp P.Nhân sự.
Trực tiếp: Phòng Nhân sự, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính.

