
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH - Doanh nghiệp xây dựng các công 
trình giao thông hàng đầu ở Việt Nam thông báo tuyển dụng, 

NHÂN VIÊN KĨ THUẬT 
Lương: Thỏa thuận 
Hình thức làm việc: Toàn thời gian 
Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh phía Bắc 
Số lượng cần tuyển: 06 Nam 
Kinh nghiệm: MỚI TỐT NHIỆP/ Chưa có kinh nghiệm /Có kinh nghiệm 
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Lập biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công, khối lượng các hạng mục phụ trợ trong công 
tác thị trường, lập các bảng biểu, kế hoạch quản lý chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của hồ sơ 
mời thầu để phục vụ công tác đầu thầu: 

- Lập biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công, khối lượng các hạng mục phụ trợ phục vụ 
công tác sản xuất kinh doanh: 

- Lập quy trình, quy chế quản lý chất lượng, quản lý tiến độ và kiểm soát: 
- Các công việc hợp pháp khác theo sự phân công của cấp trên; 

 
YÊU CẦU 

- Kinh nghiệp: Từ 0 - 3 năm kinh nghiệm (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) 
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Cầu (Ưu tiên UTC, NUCE); 
- Kiến thức về kết cấu, kĩ thuật thi công; 
- Tin học: Word, Excel, Cad, Midas,Tekla, Project… 
- Khả năng đi dự án nếu có điều động. 

 
QUYỀN LỢI 

- Mức lương: Thỏa thuận; 
- Môi trường công ty thân thiện, năng động và ổn định; 
- Thưởng các dịp lễ, tết, hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh; 
- Tham gia đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định; 
- Các hoạt động ngoại khóa: Bóng đá, võ thuật, hoạt động từ thiện…; 
- Cơ hội để phát huy năng lực, trau dồi kinh nghiệm và thăng tiến trong công việc. 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

- Email (ưu tiên): tuyendung@trungchinhtcc.vn; tiêu đề “Vị trí ứng tuyển_Họ và tên ứng viên”. 
- Liên hệ: 0243 556 9840 (Số máy lẻ: 117), gặp P.Nhân sự. 
- Trực tiếp: Phòng Nhân sự, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính. 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH 
Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà A1 & A2 - THVP Vinaconex1- 289A Khuất Duy Tiến - Cầu Giấy - Hà Nội 
Điện thoại  : 0243.556 9840                                Fax: 0243.5568609 
Website :  www.trungchinhtcc.vn                      Email: infor@trungchinhtcc.vn 
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