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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

    

Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) là doanh nghiệp Quốc phòng An ninh 

trực thuộc Bộ Quốc phòng. Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại cùng với hệ thống quản lý chất lượng 

đồng bộ đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015, Tổng công ty Thành An đã xây 

dựng nên nhiều công trình chất lượng cao, mang đến sự hài lòng cho mọi người. 

Để bổ sung lực lượng nhân sự chất lượng cao, hiện nay Tổng công ty 

Thành An đang tuyển dụng một số vị trí: 

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng: 

- 05 Kỹ sư xây dựng dân dụng, kinh tế xây dựng (làm hiện trường, hồ sơ)  

- 05 Kỹ sư cầu đường, giao thông (làm hiện trường và hồ sơ)  

- 03 Kỹ sư trắc đạc. 

2. Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành dân dụng, cầu đường, giao 

thông, trắc đạc (ưu tiên có kinh nghiệm, hạng tốt nghiệp, kỹ năng hỗ trợ, ngoại ngữ) 

- Sử dụng thành thạo Autocad, Project, vi tính văn phòng ( Word,Excel), 

các phần mềm hỗ trợ trong ngành. 

3. Chế độ, quyền lợi: 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo nhiều cơ hội 

thăng tiến; Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam 

(BHXH, BHYT; trợ cấp, chế độ nghỉ phép, nghỉ mát ….) 

- Thu nhập từ 12 đến 20 triệu/tháng tùy thuộc năng lực. 

4. Địa chỉ nhận hồ sơ 

- Phòng Tổ chức Lao động, tầng 18 Tòa nhà 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 

Nghĩa Đô, Cầu giấy, Hà Nội. Mail: ct789bqp@gmail.com. ĐT,Zalo 0949412789. 
  

 

 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO! 
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