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CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG TRÌNH CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 

ASIA PACIFIC ENGINEERING CONSULTANTS (APECO)  

Phòng 301,  Tòa nhà D10,  Phường Giảng Võ,  Quận Ba Đình,  Hà Nội  

Điện thoại: 024 3772 3805;                                 Fax: 024 3772 3806 

Email: contact.apeco@gmail.com;                      Website: http://www.apeco.com.vn 

 

TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

Vị trí Giám đốc trung tâm thiết kế đường 

 

1. Mô tả công việc: 

 - Hỗ trợ Giám đốc công ty trong việc quản lý, điều hành công tác tư vấn khảo sát thiết kế 

đường.  

- Hỗ trợ Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm định kỳ (quý, năm). 

- Hướng dẫn và phân công nhiệm vụ công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân 

viên.  

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý các dự án thiết kế các công trình thuộc lĩnh vực 

được giao phụ trách. 

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai các Dự án phụ trách (Chủ nhiệm/Chủ trì dự án) đảm bảo đúng tiến 

độ và chất lượng yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Trực tiếp tham gia thẩm tra hồ sơ thiết kế của các đơn vị khác theo phân công. 

- Phối hợp và thực hiện các công việc khác. 

2. Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng công trình giao thông (đường bộ hoặc cầu 

đường bộ hoặc tương đương); 

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông Hạng I còn hiệu lực; 

- Có 10 năm kinh nghiệm trở lên trong hoạt động xây dựng giao thông; 

- Đã làm Chủ nhiệm ít nhất 01 công trình đường cấp I trở lên hoặc 02 công trình đường cấp II 

trở lên. 

3. Quyền lợi được hưởng: 

- Mức lương: Từ 25.000.000 – 30.000.000đ/tháng. 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM: 
- Bản mô tả chi tiết kinh nghiệm làm việc (CV); 

- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên (scan); 

- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan (nếu có scan); 

Hồ sơ dự tuyển có thể nộp qua Email: contact.apeco@gmail.com  


