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TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG, KỸ SƯ KHỐI LƯỢNG 

Công ty TNHH XÂY DỰNG SUDE, mã số thuế 0314256771 là doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng 

Do nhu cầu mở rộng, Cty cần bổ sung gấp thêm nhân sự các dự án mới (Hiện tại công 

ty đang triển khai 02 dự án: KĐT Vạn Phúc-QL13-Thủ Đức và KĐT Century City-

Long Thành-Đồng Nai), chúng tôi, mong muốn được làm việc và hợp tác với các 

đồng nghiệp sẵn sàng tham gia mọi hoạt động của công ty. 

Vị trí tuyển dụng: 

- Kỹ sư hiện trường: 02 vị trí 

- Kỹ sư khối lượng: 01 vị trí 

Mô tả công việc: 

Đối với Giám sát hiện trường 

- Đọc hiểu bản vẽ triển khai thi công. 

- Giám sát các tổ đội thi công, nghiệm thu khối lượng tổ đội 

- Nghiệm thu công việc cùng TVGS, CĐT. 

- Làm các báo cáo tuần, tháng, nhật ký thi công… 

- Kiểm soát vật tư công trường (giao, nhận), hao hụt vật tư. 

- Lập kế hoạch và quản lý chi phí theo tuần, tháng 

- Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. 

Đối với Kỹ sư khối lượng 

- Đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ thi công 

- Kiểm tra và thanh toán khối lượng tổ, đội 

- Làm thanh toán khối lượng với Chủ đầu tư theo HĐ, phát sinh 

- Dự toán, báo giá các công trình mới, liên hệ nhà cung cấp vật tư, thiết bị 

- Kiểm soát vật tư công trường, hao hụt vật tư. 

- Lập kế hoạch và quản lý dòng tiền, chi phí ngân sách dự án mới 

- Lập kế hoạch yêu cầu vật tư, mua sắm vật tư phục vụ thi công. 

- Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. 
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Yêu cầu chung: 

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành về xây dựng, giao thông, thủy lợi… 

- Am hiểu quy trình, biện pháp thi công và các tiêu chuẩn hiện hành. 

- Sử dụng tốt các phần mềm phục vụ công việc: AutoCAD, Word, Excel,… 

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc 

- Kinh nghiệm từ 02-07 năm làm việc các dự án xây dựng ở vị trí tương đương 

- Ưu tiên anh em có kế hoạch làm việc lâu dài, gắn bó, phát triển cùng công ty. 

Quyền lợi: 

- Lương từ 10,000,000 đ đến 14,000,000đ/26 ngày công (thỏa thuận theo năng lực và 

kinh nghiệm tương ứng), tăng ca theo hệ số nhà nước, thưởng hiệu quả công việc theo 

dự án. 

Địa điểm làm việc: Các dự án tại Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. 

Hồ sơ gửi về địa chỉ Email: huynguyen.sudecons@gmail.com 

SĐT liên hệ 0905 907 505 anh Huy- Phó Giám đốc 


