RECRUITMENT: CIVIL ENGINEER (BRIDGE AND ROAD ENGINEERING)
Working Location:



At IHI Infrastructure Asia Co., Ltd. (IIA) - Hanoi Office (Asia Engineering Center)
Project Construction Sites in Vietnam and abroad.
Refer to website: https://www.ihi.co.jp/iis/en/index.html

Job Description:



Design works
Construction works

Requirements:







Bachelor Degree in Bridge and Road Engineering or equivalent
Fresh Engineer will be trained with suitable program
Familiar with AutoCAD; Microsoft Office; Technical Software
English skills is an advantage
Good working attitude
Open minded, high responsible, proactive and good communication in team-work

Benefits:





Salary negotiable & competitive; Annual bonus; Overseas allowances
Opportunities to be on-job-training at domestic and overseas projects to develop technical skills
and future career
Opportunities to learn Japanese working and management styles
Others as regulated by Vietnamese Labor Law

Application document:




(English) Application letter with position you prefer design or construction.
(English) Curriculum Vitae
Academic transcript, graduate certificate, test record, other related certificates (copy)

Application Online/ By Post/ Or directly at:
+ Address:
+ Tel.:
+ Email (Ms. Phuc):
Application Due Date:

6th floor, 28 Xuan La, Tay Ho, Ha Noi
0243-7589946
phuc2025@ihi-g.com
22-July-2022

Company Information:
IIA Hanoi Office is one division of IHI Infrastructure Systems Co., Ltd. (IIS)-IHI Corporation in Japan.
As the Main Contractor, we have performed Engineering Works for all phases of large-scale Bridge and
Road Projects over the world such as Bidding, Construction, Operation & Maintenance.
Remarkable Projects in Vietnam: Binh Bridge (2005), Nhat Tan Bridge (2014), Thu Thiem 2 Bridge (2020).
On-going Bridge Projects abroad: Romania, India, Bangladesh, Myanmar, Philippines, etc.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ XÂY DỰNG (CẦU ĐƯỜNG)
Địa điểm làm việc:



Văn phòng Hà Nội - Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia Co., Ltd. (IIA) (Trung tâm kỹ thuật
châu Á viết tắt là AEC)
Các dự án tại Việt Nam và ở nước ngoài.
Tham khảo website: https://www.ihi.co.jp/iis/en/index.html

Mô tả công việc:



Thiết kế
Thi công

Yêu cầu:








Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Cầu Đường hoặc tương đương.
Dưới 10 năm kinh nghiệm (ít hơn 36 tuổi)
Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
Biết sử dụng các phần mềm AutoCAD; Microsoft Office; các phần mềm kỹ thuật khác.
Có kỹ năng tiếng Anh là một điểm cộng.
Thái độ làm việc nghiêm túc
Cởi mở, ham học hỏi, có trách nhiệm, năng động, khả năng làm việc nhóm.

Quyền lợi:





Mức lương cạnh tranh & thỏa thuận; Thưởng hàng năm; Trợ cấp sinh hoạt khi làm việc ở nước
ngoài.
Cơ hội được đào tạo tại chỗ với các dự án trong và ngoài nước nhằm nâng cao kỹ năng kỹ thuật và
mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.
Cơ hội được tham gia môi trường làm việc và tác phong quản lý của công ty Nhật Bản.
Các quyền lợi khác tuân thủ Luật Lao động.

Hồ sơ gồm có:




Thư xin việc bằng tiếng Anh, đề cập vị trí mong muốn của ứng viên (thiết kế hay thi công)
CV tiếng Anh giới thiệu về bản thân, trình độ học vấn, kinh nghiệm nếu có v.v…
Bảng điểm,bằng tốt nghiệp, kết quả thi, các bằng cấp chứng chỉ khác có liên quan (bản copy)

Nộp hồ sơ qua email/ bưu điện hoặc trực tiếp:
+ Địa chỉ:
+ ĐT:
+ Email (Ms. Phuc):

Tầng 6, số 28 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội
0243-7589946
phuc2025@ihi-g.com

Hạn nộp hồ sơ :

22-July-2022

Thông tin về công ty:

Văn phòng IIA Hà Nội là một trong những phòng ban của Công ty TNHH IHI Infrastructure Systems (IIS)Tập đoàn IHI, Nhật Bản.
Là một Nhà thầu Chính, chúng tôi đã thực hiện các công việc kỹ thuật cho tất cả các giai đoạn của các dự
án Cầu Đường quy mô lớn trên thế giới, như Đấu thầu, Xây dựng, Vận hành & Bảo dưỡng.
Các dự án ghi dấu tại Việt Nam: Cầu Bính, Hải Phòng (2005), Cầu Nhật Tân (2014), Cầu Thủ Thiêm 2
(2020).
Các dự án quốc tế đang thực hiện: Rumani, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Philippines, v.v…

Cầu Nhật Tân, Hà Nội

Cầu Braila, Rumani (đang thi công)

Cầu đường sắt Bangabandhu Sheikh Mujib, Bangladesh
(đang thi công)

Dự án cải tạo hành lang Đông-Tây
Xây dựng cầu Zathapyin & và cầu Atran (đang thi công)

