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Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc công trình Giao thông (A-ETC) là đơn vị tư 

vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thẩm tra, tư vấn giám sát các công 

trình giao thông (đường bộ và đường cao tốc, cầu lớn, cầu có kiến trúc đẹp, hầm,...). 

 

 

 

 

Một số công trình tiêu biểu do A-ETC đã và đang thiết kế 
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Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi cần tuyển các ứng viên sau: 

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế cầu (02 vị trí) 

a) Mô tả công việc: 

- Thiết lập bản vẽ, bảng tính cầu và kết cấu công trình giao thông (thiết kế cơ sở, thiết 

kế kỹ thuật, bản vẽ thi công); 

- Viết thuyết minh thiết kế; 

- Bóc tách, thống kê khối lượng; 

- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc theo Nhóm. Có khả năng trình bày 

và bảo vệ ý tưởng, giải pháp, phương pháp thực hiện trước chủ trì/ chủ nhiệm thiết kế, 

Chủ đầu tư và các cơ quan thẩm tra/ thẩm định. 

b) Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông vận tải chuyên ngành cầu loại khá 

trở lên, có điểm các môn Sức bền vật liệu/ Cơ học kết cấu/ Cơ học đất & Nền móng/ 

Kết cấu BTCT/ Kết cấu thép,...từ 6/10 trở lên. 

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad/ Word/ Excel/ PowerPoint. 

- Biết sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế cầu và kết cấu như: Midas 

Civil, Midas FEA, RM Bridge, FB Pier, etc. 

- Biết sử dụng BIM (Tekla, Infraworks, Sketup,…) cho công tác thiết kế là một lợi thế. 

- Chịu khó, cầu thị, trung thực, hòa đồng; 

- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc tại hiện trường và trong môi trường áp lực cao. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt; 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, thực hiện các báo cáo và giao tiếp trong 

công việc bằng tiếng Anh là một lợi thế; 

2. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư kinh tế xây dựng (01 vị trí) 

a) Mô tả công việc: 

- Lập, thẩm tra dự toán chi phí xây dựng/ tổng mức đầu tư/ tổng dự toán công trình giao 

thông; 

- Lập dự toán chi phí khảo sát, tư vấn thiết kế; 

- Phân tích hiệu quả tài chính các dự án đầu tư xây dựng công trình (giao thông). 

- Viết thuyết minh dự toán; 

- Bóc tách khối lượng; 

- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc theo Nhóm. Có khả năng trình bày 

và bảo vệ ý tưởng, giải pháp, phương pháp thực hiện trước chủ trì/ chủ nhiệm, Chủ 

đầu tư và các cơ quan thẩm tra/ thẩm định. 

b) Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông vận tải chuyên ngành kinh tế xây 

dựng loại khá trở lên. 

- Biết đọc hiểu bản vẽ kỹ thiết kế, biện pháp thi công và đo bóc khối lượng. 

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm Word/ Excel/ PowerPoint. 

- Biết sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm dự toán (Ví dụ G8). 

- Biết sử dụng Autocad là một lợi thế. 

- Chịu khó, cầu thị, trung thực, hòa đồng; 
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- Có sức khỏe tốt, chấp nhận đi công tác khi cần thiết, có thể làm việc trong môi trường 

áp lực cao. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt; 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, thực hiện các báo cáo và giao tiếp trong 

công việc bằng tiếng Anh là một lợi thế; 

3. Quyền lợi: 

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các dự án giao thông (cầu, 

hầm) lớn, kết cấu đặc biệt, kiến trúc đẹp,… ở trong nước và nước ngoài; 

- Được hưởng mức lương, chế độ đãi ngộ xứng đáng. 

- Được hướng dẫn, đào tạo và tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng cần 

thiết cho công việc. 

4. Hồ sơ gồm:  

- Đơn xin việc; 

- Curriculum Vitae (CV); 

- Bản scan bằng tốt nghiệp đại học và các Chứng chỉ khác (nếu có); 

- Bản chụp Căn cước công dân.  

5. Thông tin liên hệ: 

- Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổng hợp Công ty, Số 47-

LK11B, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. Người liên hệ: 

Chị Trang - Trưởng phòng Tổng hợp, ĐT: 024 6652 4636 

- Hoặc Email: aetc.jsc@gmail.com 

6. Thời hạn nhận hồ sơ: 31/03/2023 

 


