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Công ty      u t        n  v     t u t  NCN E&C (tên giao dịch trước đây: VINACONEX 

E&C) là Công ty chuyên về xây lắp, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ nhà thầu đa dạng trong các lĩnh vực 

xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, giao thông, tư vấn quản lý dự án, chuyển giao công nghệ… 

Các dự án Công ty thực  hiện bao gồm: Xây dựng cầu, đường, đường cao tốc, đê, đập,  hạ tầng kỹ thuật, 

các dự án vốn ODA, BOT, PPP, các công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, 

khu công nghiệp, khu đô thị…  Vui lòng tham khảo quy mô công ty tại website: http://vncnec.com  

 

Hiện nay, Công ty C   ầu tư  ây dựng v   ỹ thuật  NCN E&C tiếp tục tuyển dụng vị trí sau: 

 

Vị trí tuyển dụng: 

1. K  s  Xây d ng chuyên nghành Hạ t ng Giao thông, C u đ ờng, C u h m (Các vị trí Giám sát, 

QS, QA/QC…) 

 ịa điểm:  

- Dự án Xây dựng đường Cao tốc Bắc Nam, đoạn  ĩnh Hảo-Phan Thiết, Bình Thuận. 

- Dự án Xây dựng đường Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, ĩnh Long. 

- Dự án Xây dựng Cầu Mỹ Thuận 2, Tiền Giang. 

- Dự án Xây dựng hầm Metro, Hà Nội. 

 

2. K  s        ng Dân dụng và Công nghiệp 

  ịa điểm: Dự án Xây dựng Tổ hóa dầu Long Sơn, B  Rịa -  ũng T u. 

 

Mô tả công việc:  

  

1. Nhiệm vụ 

* K  s   iám sát  iện tr ờng:  

- Kiểm tra theo dõi hồ sơ thiết kế, giám sát thi công theo hồ sơ thiết kế. 

- Giám sát chất lượng thi công, giám sát tiến độ và biện pháp thi công. 

-  ảm bảo về an to n lao động và vệ sinh mội trường... 

- Thực hiện công tác giám sát các hạng mục được phân công, giải quyết và có biện pháp xử lý kịp thời 

các vướng mắc, sự cố thi công trên công trường 

- Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 

* K  s  c ất l ợng: 

-  ọc và nắm vững tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật, bản vẽ, các yêu cầu về quản lý và kiểm soát chất lượng 

của hợp đồng. 

- Cập nhật các quy trình, biểu mẫu liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng 

vận hành tại công trường đúng thực tế và hiệu quả. 

- Nắm vững các yêu cầu chất lượng của công trình. 

- Giám sát việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng tại công trường. 

- Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 

* K  s  kế hoạch, thanh toán: 

- Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình. 

- Lập khối lượng, báo giá thi công các công trình. 

- Bóc tách khối lượng dự toán. 

- Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và tính chính xác 

của hồ sơ. 

- Lập hợp đồng xây dựng và các hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. 

- Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 
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2. Yêu c u: 

- Tốt nghiệp  ại học Chính quy, đúng chuyên ngh nh. 

- Nắm vững kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực có liên quan như ở phần mô tả công việc trên.  

-  Có khả năng l m việc độc lập, linh hoạt. 

- Thành thạo kỹ năng tin học phục vụ cho công việc. 

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh. 

- Yêu cầu riêng đối với từng vị trí công việc cụ thể. 

3.  iều kiện làm việc: 

-  ược hưởng làm việc v  đ o tạo trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. 

-  ược hưởng các chế độ theo quy định của Nh  nước. 

-  ược hưởng lương v  các chế độ đãi ngộ khác xứng đáng với năng lực và có nhiều cơ hội thăng tiến. 

 

4. Hồ sơ xin việc bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (trong vòng 06 tháng trở lại đây); 

-  ơn xin dự tuyển; 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm v  các văn bằng, chứng chỉ (nếu có); 

- Bản sao có công chứng giấy khai sinh và chứng minh nhân dân; 

- 02 ảnh 4x6 (trong 06 tháng trở lại đây); 

- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện trung ương cấp (trong 06 tháng trở lại đây). 

 

Xin vui lòng gửi Hồ sơ (photo): 

Trực tiếp đến Phòng Tổ chức Hành chính 

Công ty C   ầu tư  ây dựng v   ỹ thuật  NCN   C 

 ịa chỉ: Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ,  ống  a, H  Nội. 

 iện thoại: 024-37765888  

Hoặc gửi hồ sơ đến  Email: tuyendung@vncnec.com.vn 

 

 ịa điểm phỏng Vấn: Ứng viên có thể tùy chọn địa điểm như sau: 

1- Trụ sở Công ty tại Hà Nội (như trên). 

2-  ăn phòng  ại diện Phía Nam 

Phòng 1608, tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng được tiêu chí tuyển dụng của Công ty.   

 


