
Trung Tâm Tư Vấn Kỹ Thuật Và Giám Sát Công Trình Xây Dựng 

 Trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh 

TUYỂN DỤNG  

Mô tả công việc: Kỹ sư thiết kế cầu đường: 5 người. 

 Triển khai công tác khảo sát, thiết kế các công trình giao thông (cầu, đường). 

 Triển khai bản vẽ thiết kế, bóc tách, cung cấp khối lượng cho bộ phận làm Dự toán 

  Làm việc với đơn vị Tư vấn thẩm tra, Chủ đầu tư, Cơ quan chuyên môn của nhà nước để 

bảo vệ, thống nhất các phương án, giải pháp thiết kế trong quá trình triển khai thiết kế 

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên 

Hình thức làm việc: Theo quy định cơ quan nhà nước. 

Quyền lợi được hưởng: 

Cơ hội cọ sát các dự án lớn, làm việc với các cơ quan nhà nước. 

 Được trả lương theo năng lực làm việc từ 10-15 triệu đồng/tháng. 

 Gắn bó lâu dài với cơ quan, được tạo điều kiện thi, xét tuyển vào viên chức, làm việc tại các 

cơ quan thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh. 

 Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... 

 Được làm việc trong môi trường khoa học, năng động và chuyên nghiệp; được tham gia các 

khóa đào tạo chuyên môn để nâng cao trình độ. 

 Được hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ: lương, thưởng, nghỉ phép, nghỉ mát, ăn ca... 

 Nơi làm việc: tỉnh Quảng Ninh. 

Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Đại Học 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường. 

 Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, thiết kế đường ADS, có các kỹ năng tin học văn phòng, 

soạn thảo đề cương, báo cáo. 

 Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc. 

 Ưu tiên những người có quê tại Quảng Ninh và hợp tác lâu dài. 

 Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi. 

 Tính kỷ luật, tự tạo động lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. 

 Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp. Có sức khỏe tốt, tham gia các công tác 

hiện trường. 

Liên hệ: 

 Anh Long – Trưởng phòng thiết kế 

 SĐT: 090.400.9846 

  



Trung Tâm Tư Vấn Kỹ Thuật Và Giám Sát Công Trình Xây Dựng 

Trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh 

TUYỂN DỤNG  

Mô tả công việc: Kỹ sư giám sát, hiện trường công trình cầu đường: 2 người. 

 Thực hiện triển khai công trình theo đúng kế hoạch đã định sẵn. 

 Kiểm soát các sai sót phát sinh trong quá trình thi công và đưa ra hướng giải quyết kịp thời 

và hiệu quả. 

 Nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành. 

 Kiểm tra chất lượng đầu vào của các nguyên vật liệu được sử dụng cho công trình. 

 Kiểm soát khối lượng thi công, quản lý vật tư, thiết bị của công trình, v.v.. 

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên. 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian. 

Quyền lợi được hưởng: 

Cơ hội cọ sát các dự án lớn, làm việc với các cơ quan nhà nước. 

 Được trả lương theo năng lực làm việc từ 10-15 triệu đồng/tháng. 

 Gắn bó lâu dài với cơ quan, được tạo điều kiện thi, xét tuyển vào viên chức, làm việc tại các 

cơ quan thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh. 

 Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... 

 Được làm việc trong môi trường khoa học, năng động và chuyên nghiệp; được tham gia các 

khóa đào tạo chuyên môn để nâng cao trình độ. 

 Được hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ: lương, thưởng, nghỉ phép, nghỉ mát, ăn ca... 

 Nơi làm việc: tỉnh Quảng Ninh. 

Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Đại Học 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường. 

 Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, thiết kế đường ADS, có các kỹ năng tin học văn phòng, 

soạn thảo đề cương, báo cáo. 

 Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc. 

 Ưu tiên những người có quê tại Quảng Ninh và hợp tác lâu dài. 

 Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi. 

 Tính kỷ luật, tự tạo động lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. 

 Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp. Có sức khỏe tốt, tham gia các công tác 

hiện trường. 

Liên hệ: 

 Anh Chiến – Trưởng phòng giám sát 

 SĐT: 0988.909.717 

 

 

 


