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DRAFTAWAY TUYỂN DỤNG 

Kiến Trúc Sư 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

Công ty TNHH The Away Group Việt Nam là công ty của Úc chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết kế 

và xây dựng. Chúng tôi chuyên thiết kế, gia công các bản vẽ kiến trúc, kết cấu, MEP,...cung cấp cho các 

dự án nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà cao tầng…trên phần mềm Autocad, Archicad và Revit. Công ty 

chúng không ngừng nỗ lực để hoàn thiện và tìm tòi học hỏi những công nghệ mới trong ngành kiến trúc-

xây dựng để cung cấp những bản vẽ chất lựợng nhất. Hiện tại công ty đang mở rộng hoạt động và quy mô 

của tại Việt Nam và đang tìm kiếm những kiến trúc sư và kỹ sư tài năng cho dự án sắp tới của công ty. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Khai triển hồ sơ thiết kế tốt, đặc biệt là triển khai các dự án thiết kế kiến trúc về nhà ở, chung cư, 

khách sạn, bệnh viện… 

 Làm theo các yêu cầu được giao bởi trưởng nhóm 

 Sẵn lòng học các phần mềm kiến trúc mới theo yêu cầu của công việc 

 Hoàn thành các dự án được giao với kết quả đạt yêu cầu theo đúng tiến độ 

 Hỗ trợ các thành viên trong nhóm khi có yêu cầu 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

 Sử dụng thành thạo một trong những phần mềm chuyên ngành: Autocad/ Revit/ Archicad/ 3D 

Rendering, và các phần mềm văn phòng 

 Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiến trúc. 

 Đoc hiểu tiếng anh tốt, giao tiếp căn bản 

 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. 

 Có định hướng phát triển cùng Công ty. 

THÔNG TIN KHÁC 

 Thử việc: 2 tháng 

 Thời gian làm việc: 7AM - 4PM 

 Cơ hội huấn luyện: 

 Đào tạo bởi kiến trúc sư trong nước và nước ngoài 

 Mội trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại 

 Đồng nghiệp: Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty lớn và đa quốc gia 

 Ngày nghỉ: 
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 Holidays theo quy định pháp luật 

 12 ngày nghỉ phép 

 Lương thưởng hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực, các chế độ khác theo quy định của Pháp luật và 

Công ty. 

 Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật và công ty.  

 Phụ cấp khác : Phụ cấp ăn trưa, phí gửi xe, đồ uống... 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Email: tien.dang@draftaway.com.au 

Số điện thoại: 028 3636 9358  

Địa chỉ: Tầng 12, Phòng 12.02, Tòa nhà IPC, số 1489, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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