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CÔNG TY CỔ PHẦN EBIZ 

TUYỂN DỤNG 

KIẾN TRÚC SƯ 

 

* Số lượng:    2 nhân sự 

* Làm việc tại: Trụ sở chính, Thành phố Vũng Tàu - 1 Nhân sự 

   Văn phòng eBiz JSC, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh - 1 Nhân sự 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 + Chủ trì các dự án thiết kế và cung ứng thi công xây dựng lắp đặt trọn gói các 
công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. 

 + Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình dự án cho khách hàng. 

 + Khảo sát hiện trạng công trình dự án. 

 + Lập phương án thiết kế ý tưởng và chi tiết. 

 + Thiết kế: 3D kiến trúc, nội thất ngoại cảnh, cảnh quan công trình. 

 + Triển khai bản vẽ kỹ thuật 2D cho sản xuất thi công Công trình và Nội thất. 

+ Lập phương án thi công. 

+ Giám sát công trình, làm việc trực tiếp với khách hàng, nhà thầu và đối tác. 

+ Bóc tách bản vẽ, chào giá đấu thầu, điều phối dự án và đàm phán hợp đồng. 

+ Đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận. 

 

YÊU CẦU ỨNG VIÊN 

 + Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế Nội thất hoặc tương đương. 

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Mircosoft Office, E-Mail, Internet, các 
phần mềm chuyên ngành như: AutoCAD, SketchUp, 3D max, Photoshop và các phần 
mềm hỗ trợ thiết kế khác. 

+ Có kiến thức về màu sắc, kết cấu, cơ, điện, nước, nội thất, cảnh quan, vật 
liệu, thiết bị, phương án thi công, an toàn lao động và môi trường. 

+ Nắm rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thi 
công công trình dân dụng và công nghiệp. 

 

http://www.ebiz.asia/
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 Mã số  NS.TBTD.EBIZ 

 Phiên bản  002 

 NBH  190711 

 NHL  190711 

 Trang số  Trang số 2 của 3 

 

THU NHẬP  

+ Lương và các khoản Phụ cấp:  

Thỏa thuận khi phỏng vấn tùy theo năng lực cụ thể của từng ứng viên. 

 

BẢO HIỂM 

+ Các khoản Bảo hiểm: Theo quy định của pháp luật. 

 

PHÚC LỢI 

+ Cơ hội sở hữu cổ phần Công ty. 

+ Các chương trình đào tạo do Công ty chi trả kinh phí. 

+ Bảo hiểm 24/7.  

+ Bảo hiểm khám chữa bệnh. 

+ Du lịch. 

+ Team Building. 

+ Tri ân gia đình. 

+ Lương tháng thứ 13. 

+ Thưởng quý. 

+ Thưởng lễ. 

+ Thưởng cuối năm. 

+ Thưởng Tết. 

+ Thưởng theo dự án. 

+ Ngày sinh nhật được nghỉ và vẫn được Công ty chi trả 100% ngày lương. 

+ Các phúc lợi khác của Công ty. 
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HỒ SƠ ỨNG TUYỂN 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

 + Sơ yếu lý lịch.  

+ CV.  

+ Đơn xin việc (viết tay). 

+ Bằng tốt nghiệp. 

+ Bảng kết quả học tập. 

+ Các văn bằng chứng chỉ liên quan. 

+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe làm việc (chưa quá 6 tháng). 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Ứng viên nộp hồ sơ bằng 1 file PDF tới địa chỉ email: ebiz@ebiz.asia 

Điện thoại liên hệ: 0984005600 

Ứng viên đạt yêu cầu sẽ được liên hệ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Công ty 
nhận được Hồ sơ Ứng tuyển. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN EBIZ (eBiz Joint Stock Company – eBiz JSC) 

A75 Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam 

Tel:       +84 (254) 3525118 

Fax:      +84 (254) 3525112 

E-Mail:  ebiz@ebiz.asia  

              www.ebiz.asia  

F: www.facebook.com/ebizcoltd 

Y: www.youtube.com/channel/UCoL8-9aG1R5mHz6Jeh7_yZQ/videos  

360 Degree 3D VR View: http://panorama.enscape3d.com/view/cphqbbi3  

eBiz JSC on Map: https://goo.gl/maps/idjz19AAL6e9bJYJ9  
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