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Là DNNN chuydn ddi CPH, hoat dông trong lînh wc tu vân thiêt ké, câc công rrinh xây dtmg, vdi
môi truÙng làm viêc chuyên nghiêp, cd nhiêu diêu kiên phât tridn. Hiên, Công ty dang,c6 nhu câu
tuydn nhân sU cho gôi thâu CPl: Duong tryc trung tâm i<tru do thi môi Mc Linh lnciiïhi xâ phüc
Yên vôi duong Thàng Long - Nôi Bài) thuôc Du ân Câi thiên Môi truùng dâu tu Tïnh Vînh phüc Là du ân ODA cüa Chinh phü NhQt Bân.
1/ Cân tuydn 01 cân bg kÿ su khdi luong, mô tâ công viêc nhu sau:
- Tntc tidp bdc tâch khdi lugng theo bân vë.
- Kiém tra khdi lugng thi công cüa Nhà thâu theo BOQ và bân vê thi công duo.c duyêt.
- Xâc nhân khdi lugng thi công do Nhà thâu trinh.
- Kiém tra xâc nhân khdi lugng du-o. c nghiêm thu do Nhà thâu lâp dd dua vào h6a don thanh toân
(IPC) hàng thâng.
- Theo dôi khôi lugng thi công trên công truông; chudn bi bâo câo khôi luong thi công hàng tuân,
hàng thâng.
- Tinh toân khdi luong tltnglgiàm so vdi BOQ ban dâu.
- Chudn bi hô so quydt toân.
- Câc nhiêm vg khâc duo. c kÿ su thuùng tni giao.

2lYêu câu tlôi vôi rlmg viên:"
- Kÿ su duong/ Kÿ su câu/ Kÿ su kinh rê xây dung.
- Cô ît nhdt 05 nàm kinh nghiêm làm viêc; C6 chrlng chi hành nghê tu vdn giâm sât, chüng chi
dinh giâ xây dung.

- Cd kÿ nàng tinh toân, b6c tâch khôi lugng. Srï dung thành thao chuong rrinh phân mêm liên

quan, doc bân vê kÿ thuât.
- Am hiéu câc quy dinh hiên hành vê dâu ru xây dpg co bân.
- Süc khôe tôt; C6 khâ-nàng sü dung tiêng Anh phuc w công viêc.
- Dô tudi: Trên 30 rudi.
- Uu tiên câcttngviên cd kinh nghiêm ôvi trf eS t+i câc du ân ODA.
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Cârc ché tIô tlâi ngô khi
- ViÇc làm dn dinh; Tiên

c tuyén dung chinh thûc:
1o*q, dâi ngô hâp dân: Thôa thuân theo nàng luc và khâ nàng d6ng g6p
du-o.

cia câ nhân, mûc luong tôi thidu tù 15 triêu dông trô lcn.
- Du-o. c tham gia câc loai bâo hiém bât buôc rheo quy dinh cüa Nhà nudc.
- Duoc làm viêc trong môt môi rruùng chuyên nghiep và nàng dQng.

4lHô so photo xét tuydn gôm :
Don xin viêc, Bân tOyllt quâ qinh công tâc cd nêu 16 câc dg ân dâ tung rham gia (Tidng Viêr và
Ti:lg er{)1ro:réu lÿ lich cô dân ântr +xo.1t<trgng quâ 06 thâng); Câc bIn phot6: Bàdi§t rrniep
dai hoc, CMTND, Giây chring nhân srlc khôe, HQ khdu thuong tni hoac Giây ttang kÿ ta* t.riincir
tlgsu$ ngoai tinh), Giây khai sinh và câc loai
9h.ing chi ngoài ngü, cirlng éni nürr rgi,C.
cà drmg trong rüi hô so, ghi ngoài bi câc sd diÇnthoai àd iien uc). '
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Luu ÿ : - chi nhüng ûng viên duoc chon m6i goi phông vân, hô ro kirorrg hoàn tra.
- Công ry td chüc phông vân trudc ngey {SlSliOtS.
- ting viên dac yêu câu phông vân sê du-o. c Công ty rhông bâo ddn nôp hô so chinh thüc
gôm bân sao hçp

lê,

câc giây tô trên.

5/ Hô so xin giri trurfc ngày 121512015 den:
- Phông Td chrlc Hành chinh Công ty.
Jâng 3 Sô 21 Phd Huÿnh Thüc Khâng - euên Ddng Da - Hà Nôi.
Diên thoai: 3.7730114.
- Moi thÔng tin xin truy câp trang Web cüa C.Ty theo dia chï : http://www.ccichn.com.vn

