
  

Công ty cổ phần đầu tư Homecity 

I. Thông tin Công ty 

Logo:               

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME CITY.  

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

VPĐD: 77 đường Nhật Tảo, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ. 

Mô tả về công ty:  

- Công ty CP đầu tư Home City được thành lập theo giấy phép kinh doanh 

số 0103672998 của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội. Với mục tiêu đề ra của công ty là: 

Chất lượng - An toàn - Tiến độ và trong nhiều năm qua Công ty đã trở thành đối tác tin 

cậy của nhiều Ban quản lý dự án công trình của các tỉnh trong cả nước trong đó có nhiều 

tỉnh miền tây với các công trình thi công Cầu, Đường, Kè.  

- Do nhu cầu phát triển và mở rộng thi công công trình Xây dựng Công ty cần bổ sung 

nhân sự lành nghề trong lĩnh vực xây dựng ở các vị trí sau:  

II. Vị trí tuyển dụng  

1. Chỉ huy trưởng công trình  

- Kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng:  
05 năm trở lên về công trình Cầu, 
Đường, Kè.                                 

- Bằng cấp: Đại học ngành Cầu, Đường, 

Thủy lợi, Công trình thủy 

- Số lượng tuyển:  02                               - Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng                                          - Giới tính: Nam 

- Nơi làm việc: Các tỉnh miền tây 
như An Giang, Kiên Giang, Hậu 
Giang, Tiền Giang.  

-  

Mô tả công việc: 

- Chịu trách nhiệm trước công ty về tiến độ, chất lượng, khối lượng vật tư, khối lượng 

thi công, an toàn lao động, thiết bị trong phạm vi công trường mình quản lý.  

- Lập tiến độ thi công, kế hoạch thi công tổng thể, hàng tháng, tuần để báo cáo CĐT, 

TVGS, Công ty.  

- Báo cáo công việc hàng ngày theo quy định của CĐT, Công ty.   

- Sắp xếp, phân công, nhận xét, đánh giá nhiệm vụ cho các cán bộ tại BCHCT hàng 

tháng gửi về Công ty.   

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo từng thời điểm công việc cụ thể.  

Quyền lợi được hưởng: 



  

- Lương: thỏa thuận 

- Chế độ tăng lương và thưởng theo định kì và hiệu quả công việc. 

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và 

của công ty. 

Yêu cầu hồ sơ: 

 Đơn xin việc 

 Sơ yếu lý lịch, CMND, sổ hộ khẩu 

 Giấy khám sức khỏe 

 Các bằng cấp liên quan để chứng minh kinh nghiệm theo bảng kê năng lực.  

2. Kỹ sư hiện trường  
- Kinh nghiệm:  03 năm trở lên thi 

công về công trình Cầu, Đường, 
Kè, San lấp hạ tầng.                                 

- Bằng cấp: Đại học, Cao đẳng, trung cấp 

ngành Cầu, Đường, Thủy lợi, Công trình 

thủy, Cảng biển.  

- Số lượng tuyển:  10                               - Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 

- Chức vụ: Nhân viên                                            - Giới tính: Nam 

- Nơi làm việc: Các tỉnh miền tây 
như An Giang, Kiên Giang, Hậu 
Giang, Tiền Giang.  

-  

Mô tả công việc: 

 Bóc tách khối lượng từ hồ sơ thiết kế 

 Làm hồ sơ chất lượng và quản lý hồ sơ 

 Lên tiến độ thi công chi tiết của từng hạng mục công việc 

 Quản lý, cập nhật các công tác đang thi công tại hiện trường để đảm bảo đúng tiến độ 

 Quản lý tổ đội thi công, nhân công 

 Nắm được kỹ thuật thi công và các công việc khác phát sinh trong quá trình công việc 

 Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

Quyền lợi được hưởng: 

 Lương: Thỏa thuận.  

 Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp 

 Cơ hội phát triển nghề nghiệp 

 Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành và các phúc lợi theo 

quy định của công ty.  

Yêu cầu hồ sơ: 

 Đơn xin việc 

 Sơ yếu lý lịch, CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh 

 Giấy khám sức khỏe 

 Các bằng cấp liên quan 

 Tất cả sao y công chứng 

Vui lòng đọc kỹ yêu cầu trên.  



  

HỒ SƠ NHẬN KHÔNG HOÀN TRẢ LẠI. ƯU TIÊN NỘP HỒ SƠ GIẤY 

Liên hệ nộp hồ sơ tại: 

Địa chỉ: Số 77 đường Nhật Tảo, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Liên hệ nộp hồ sơ: tuyendungadongmn@gmail.com 

Điện thoại: 0933 777 505 (BP. Nhân sự) (Liên hệ: trong giờ hành chính) 

III. Phương thức đăng tin 

Thông tin đăng ở vị trí: bình thường tin từ 1-5 tin đăng (300.000 vnđ/tuần) 

Thời gian đăng từ ngày: Thứ 6 ngày 23/09/2020 – 06/11/2020. 

Thời gian đăng tin: 02 tuần 

Thông tin xuất hóa đơn VAT:  

Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư Homecity 

Mã số thuế: 0103672998 

Địa chỉ: Tổ dân phố Thôn Trù 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  

Tên + SĐT của người lấy hóa đơn và TT: Liễu 0901.011585 

 Lưu ý: Khi xuất hóa đơn ghi rõ thời gian đăng tin của Công ty 


