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Thư tuyển dụng. 

 

 

THƯ TUYỂN DỤNG 
 

Kính gửi: Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. 

 

Công ty CP TVXD công trình Thăng Long là Công ty tư vấn có pháp nhân 

hành nghề tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế và giám sát thi công các công 

trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi. Với truyền thống 30 năm trong lĩnh vực 

tư vấn, đến nay Công ty CPTVXD CT Thăng Long  đã có nhiều kinh nghiệm trong 

công tác tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát xây dựng nhiều công trình cầu, đường 

giao thông từ cấp I, II, III đến cấp đặc biệt tại Việt Nam, Lào và Campuchia... 

Hiện tại, Công ty chúng tôi và các đối tác đang cần tuyển các bạn sinh viên 

đã tốt nghiệp Đại học xây dựng Hà Nội chuyên ngành cầu, đường bộ để thực hiện 

công việc kỹ sư thiết kế các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị như sau: 

 Vị trí và số lượng tuyển dụng:   

 05 Kỹ sư thiết kế cầu đường hoặc cầu hầm; 

 05 Kỹ sư thiết kế đường bộ hoặc kỹ thuật công trình giao thông. 

 02 Kỹ sư dự toán  

 Mô tả công việc: 

Thực hiện lập các bản vẽ thiết kế công trình giao thông (cầu, hầm, đường bộ 

và hạ tầng kỹ thuật đô thị), tính toán khối lượng; Viết thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn 

kỹ thuật…Tính toán kết cấu công trình… 

 Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm; đường bộ; kinh tế 

xây dựng loại khá trở lên. 

 Có kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng, vẽ thiết 

kế Autocad. Ưu tiên các Kỹ sư đường biết thiết kế đường bằng phần mềm 

Nova, hoặc TDT, ADS; Ưu tiên các Kỹ sư cầu biết sử dụng phầm mềm tính 

toán kết cấu như MIDAS, RM, TEKLA… Ưu tiên các Kỹ sư dự toán biết xử 

dụng phần mềm dự toán… 

 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt là một lợi thế. 

 Đã từng làm tập sự qua các Công ty thiết kế là một lợi thế.  

 Địa chỉ làm việc: Tại văn phòng công ty số 289 Phạm Văn Đồng, phường 

Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội  
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 Thời gian làm việc: Theo quy định của Luật lao động 

 Các chế độ được hưởng: Kỹ sư trúng tuyển được hưởng các quyền lợi sau: 

 Được làm việc trong môi trường Tư vấn chuyên nghiệp. 

 Được trả lương theo quy định của công ty và hưởng đầy đủ các chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. Hưởng Phụ cấp ăn trưa, 

xăng xe, điện thoại…. 

 Được xét thưởng cuối năm theo sản lượng công việc. 

 Được đào tạo thành các kỹ sư tư vấn chuyên nghiệp. Công ty có các đội ngũ 

kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm đã từng làm việc tại các Tổng công ty 

danh tiếng, các dự án lớn và cả các tư vấn nước ngoài (Nhật bản, Hàn 

Quốc…)  nên có kinh nghiệm đào tạo tốt nhất cho các kỹ sư trẻ phát huy tối 

đa năng lực trong nghề tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát chất lượng và quản lý 

dự án các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị… 

 Được bố trí cử đi học nâng cao nghiệp vụ sử dụng các phần mềm thiết kế và 

tính toán kết cấu… 

 Được tạo điều kiện tốt nhất về thời gian và học phí để học nâng cao trình độ 

(học cao học, học bằng 2 và thi các chứng chỉ năng lực cá nhân về hoạt động 

xây dựng) 

 Mức lương: Sẽ phỏng vấn và thỏa thuận tùy theo năng lực chuyên môn cũng 

như khả năng làm việc mỗi nhân sự. 

 Cách thức ứng tuyển: 

 Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi qua email: tvtkthanglong.vn@gmail.com hoặc 

liên hệ số điện thoại 0946671579 

 Nếu ứng viên nào ứng tuyển đạt yêu cầu sẽ được gửi email mời ứng tuyến 

hướng dẫn để phỏng vấn và đàm phán. 

Trân trọng cảm ơn sự giới thiệu, tham gia của Quý Thầy, Cô và các bạn! 

CÔNG TY CP TVXDCT THĂNG LONG 

Nơi nhận:  

- Trường ĐHXD. 

- Lưu VP 
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