
        
        

SAIGON IT PARTNER 

GERMAN COMPANY, LOCATED IN VIETNAM, OFFERS CAD AND BIM SERVICES INTERNATIONALLY 

Saigon IT Partner (SITP) là công ty hàng đầu về dịch vụ CAD và BIM có trụ sở chính tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. Với sự hỗ trợ của phần mềm tiên tiến, SITP mong muốn cung cấp dịch vụ với 

độ chính xác cao nhất và trong thời hạn đã cam kết. Nhóm bao gồm các Kỹ sư tài năng và giàu 

kinh nghiệm chuyên về phát triển CAD, BIM và hình ảnh hóa 3D để xử lý các dự án khác nhau từ 

khắp nơi trên thế giới.  

Website: http://saigon-itp.com/ 

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

Vị trí     Họa viên BIM_Archicad 

Số lượng tuyển dụng             10 nhân viên 

Lương cơ bản                        Từ 7.000.000đ 

Địa chỉ làm việc:                       DIGI-TEXX_Lầu 9 

                                               Tòa nhà Techcombank, Đường 30/4, Ninh Kiều, Cần Thơ 

Thời gian làm việc                  8h – 17h50 (Thứ 2 – Thứ 6) 

                                                 Nghỉ Thứ 7, CN và các ngày lễ, tết theo quy định nhà nước 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Chịu trách nhiệm triển khai các bản vẽ dự án theo yêu cầu bằng phần mềm chuyên dụng như Revit, 
ArchiCAD với chất lượng cao và kịp thời. 

- Phối hợp với nhóm để hoàn thiện thiết kế. 

- Làm việc theo sự phân công của cấp trên. 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Không yêu cầu kinh nghiệm 

- Có kiến thức/ khả năng sử dụng một trong các phần mềm: ArchiCAD/ Revit 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản 

- Ưu tiên sinh viên năm cuối/ mới tốt nghiệp có thể làm fulltime 

 

QUYỀN LỢI 

- Lương tháng 13 

- Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng 

- Xét tăng lương hàng năm 

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN  



        
        
- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm  

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp 

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. 

- Công việc ổn định, lâu dài 

 

Vui lòng gửi CV qua email:hr@digi-texx.com 

Hoặc liên hệ số điện thoại: 0911552295 (Ms. Huyền) 

mailto:hr@digi-texx.com

