
 

 

Tuyển dụng Kỹ sư kết cấu Cầu Đường  

Công ty TNHH CHODAI & KISO-JIBAN VIỆT NAM (gọi tắt là CKJVN) tuyển dụng: 

 

Vị trí: Kỹ sư kết cấu cầu đường 

Số lượng: 02 vị trí  

Thời gian làm việc: Dài hạn 

Địa điểm làm việc: Ba Đình, Hà Nội 

 

Mức lương : 

 +Thỏa thuận theo năng lực (dự kiến từ 12-20 triệu) 

 

Mô tả công việc: 

+ Tham gia thực hiện các dự án thiết kế công trình: cầu đường bộ 

+ Thực hiện các bản vẽ, bản tính kết cấu công trình. 

+ Tham gia vào các nhóm thiết kế đa quốc gia, làm việc trực tiếp với các chuyên gia Nhật Bản 

Yêu cầu: 

– Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực Thiết kế các công trình cầu 

– Biết sử dụng thành thạo các chương trình tính toán, thiết kế liên quan đến chuyên kết cấu (Midas, 

RM) 

– Biết sử dụng các phần mềm tính toán như MIDAS... và Auto CAD.  

– Yêu thích nghề tư vấn, đam mê học hỏi và phát triển. 

– Có thể làm thêm giờ, chịu được áp lực công việc, có thể đi tham gia dự án. 

– Biết Tiếng Anh chuyên ngành là 1 lợi thế 

– Nếu có nguyện vọng, có thể đi công tác nước ngoài, tham dự các dự án quốc tế. 

 

Quyền lợi: 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. 

- Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân và có cơ 

hội thăng tiến trong công việc. 

- Được hưởng đầy đủ các quyền theo pháp luật và nội quy của công ty. 

- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu công việc 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam: 

BHXH, BHYT… 

- Nghỉ hàng tuần: thứ 7 và chủ nhật 

- Được mua bảo hiểm sức khỏe Healthcare, du lịch nghỉ mát hàng năm, … 

 

+ Hình thức nộp hồ sơ: 

Gửi hồ sơ đến email: info@ckjvn.vn, tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển Kỹ sư kết cấu cầu đường” 

– CV tiếng Việt, tiếng Anh (nếu có); 

– Sơ yếu lý lịch cá nhân, CMT; 

– Bằng cấp và các chứng chỉ liên quan. 

+ Thời gian tuyển: 

– Hạn nộp hồ sơ: đến 15/12/2022 

– Thời gian thi tuyển/phỏng vấn: 01/12 – 30/12/2022. 

 
 


