
GIỚI THIỆU CÔNG TY 

EGO tập trung phát triển về các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thiết kế kiến trúc cảnh quan, 

thiết kế đô thị và quy hoạch tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, EGO Group đặt trụ sở 

ở 3 nước là Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. EGO đảm nhận các dự án ở nhiều hạng mục 

và quy mô khác nhau, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết kế ưu việt cho các dự án bất 

động sản, chung cư cao cấp, công viên, resort, khách sạn, khu phức hợp từ cảnh quan, 

kiến trúc công trình đến nội thất. 

 

Link webside: http://egolandscape.vn/ hoặc ego-group.it 

 

EGO GROUP TUYỂN DỤNG ĐỢT CUỐI NĂM 

 

1. EGO tuyển dụng KTS thiết kế ý tưởng cảnh quan (02 người) 

Mô tả công việc: 

- Nghiên cứu, sáng tác và thể hiện phác thảo ý tưởng cảnh quan. 

- Tham gia, hỗ trợ phát triển và hoàn thiện ý tưởng cảnh quan theo nhóm làm việc được 

giao theo tiêu chuẩn của Công ty. 

- Làm việc với các đối tác vật liệu, thiết bị, công nghệ để bổ trợ cho quá trình thiết kế. 

- Đại diện công ty gặp gỡ và thuyết trình phương án với Chủ đầu tư. 

 

Yêu cầu chuyên môn: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch hoặc Kiến trúc cảnh quan. 

- Có kiến thức tổng hợp về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình. Đặc biệt có kiến thức 

chuyên sâu về cảnh quan. 

- Ý tưởng phong phú, táo bạo và đa dạng. 

- Vẽ tay tốt, tự thể hiện các bản phác thảo cảnh quan bằng tay. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như: AutoCad, Photoshop, Sketchup, 

Lumion, Indesign … 

- Các phần mềm văn phòng khác như: Word, Excel... 

Yêu cầu khác: 

- Yêu cầu trên 2 năm kinh nghiệm. 

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc với các công ty thiết kế cảnh quan nước ngoài hoặc 

đã từng làm việc tại nước ngoài. 

http://egolandscape.vn/


- Có khả năng cảm nhận tốt về không gian, bố cục, màu sắc và tỷ lệ, đặc biệt yêu thích 

cảnh quan. 

- Có kiến thức sâu rộng về vật liệu, thiết bị và các công nghệ mới. 

- Có kiến thức về các xu hướng cảnh quan trong nước và trên thế giới. 

- Có khả năng nghiên cứu lý luận. 

- Nghiêm túc, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc. 

- Có khả năng chịu áp lực cao khi công việc cần tiến độ nhanh 

- Có định hướng nghề nghiệp lâu dài về lĩnh vực cảnh quan. 

- Có kỹ năng làm việc nhóm. 

- Biết tiếng Anh là một lợi thế. 

- Ϲhi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn. 

Chính sách: 

- Mức lương: thỏa thuận 

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, quyết liệt nhưng thân thiện. 

- Quyền lợi: Được cộng tác với các KTS kinh nghiệm lâu năm của công ty, được các giám 

đốc chia sẻ về chiến lược thực hiện dự án, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến theo 

năng lực thực sự. 

- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước. 

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ: sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết. 

Lương tháng 13. 

 

Địa chỉ nộp hồ sơ: 

Vui lòng gửi qua email: jobs@ego-group.it 

Liên hệ: 

Ms Liên: NV HCNS – 094.147.8866 

Địa điểm làm việc: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 

 

2. EGO tuyển dụng KTS Triển khai thiết kế cảnh quan (03 người) 

 

Mô tả công việc: 

 

- Thiết kế cơ sở và thiết kế thi công hạng mục cảnh quan (không bao gồm phần cây xanh). 



- Triển khai hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn và theo quy định, quy chuẩn của Công ty. 

- Bổ cấu tạo các chi tiết và hạng mục kiến trúc đến hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

- Khớp nối các bộ môn hạ tầng, điện nước, kết cấu có liên quan đến dự án thực hiện. 

- Đi khảo sát hiện trạng, đánh giá hiện trạng hoặc thực hiện công tác giám sát tác giả nếu 

cần. 

- Các công việc khác trong phạm vi triển khai kỹ thuật theo yêu cầu của công ty. 

 

Yêu cầu chuyên môn: 

- Tốt nghiệp Đại học ngành kiến trúc, xây dựng hoặc kiến trúc cảnh quan. 

- Sử dụng thành thạo Autocad và các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như: word, 

excel…; 

 Biết sử dụng Sketchup, Photoshop để hỗ trợ công việc là một lợi thế. 

- Có kiến thức cơ bản về vật liệu và thiết bị trong lĩnh vực cảnh quan. Ưu tiên ứng viên có 

nhiều kiến thức về các loại công nghệ mới. 

- Nắm cơ bản các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của nhà nước, có kiến thức và đọc hiểu 

các bản vẽ hạ tầng dự án san nền, cấp thoát nước, cấp điện, kết cấu... 

 

Yêu cầu khác: 

- Ưu tiên những ứng viên đã từng trực tiếp tham gia giám sát hoặc thi công các công trình 

xây dựng dân dụng, công trình cảnh quan. 

- Nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc. 

- Có khả năng chịu áp lực cao khi công việc cần tiến độ nhanh. 

- Có định hướng nghề nghiệp lâu dài về lĩnh vực cảnh quan. 

- Có kỹ năng làm việc nhóm. 

- Biết tiếng Anh là một lợi thế. 

 

Chính sách: 

- Mức lương: Thỏa thuận 

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, quyết liệt nhưng thân thiện. 

- Quyền lợi: Được hướng dẫn bởi các KTS kinh nghiệm lâu năm của công ty, được định 

hướng nghề nghiệp và đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến theo 

năng lực thực sự. 



- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước; 

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ: sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết. 

Lương tháng 13. 

 

Địa chỉ nộp hồ sơ: 

Vui lòng gửi qua email: jobs@ego-group.it 

Liên hệ: 

Ms Liên: NV HCNS – 094.147.8866 

Địa điểm làm việc: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 

 


