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CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

   N  08 NĂM 2019 

Mã tài liệu:BM01.QT.02-HCNS 

Ngày BH: 01/12/2016 

Lần BH: 01 

CTY CP THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN Ngày: 05/08/2019 Số: …./…../201… 

 Căn cứ định biên và nhu cầu thực tế hiện nay,  Cty CP Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên kính nhờ Ban Giám Hiệu nhà Trường hỗ trợ giới thiệu sinh viên 

ra trường phù hợp, dán thông báo bảng tin, đăng tin tuyển dụng trên các web của trường để tìm kiếm nguồn ứng viên nhanh chóng. 

         P.HCNS Sơn Tiên xin gửi các vị trí tuyển dụng và bảng mô tả công việc kèm theo: 

TT 
Vị trí/ Chức danh 

cần tuyển 

Số lượng 

tuyển 

Giới 

tính 
Độ tuổi 

Trình độ chuyên môn/ 

Kinh nghiệm/ Mô tả công việc 

1 Kỹ sư điện 02 Nam > 25 

-Thiết kế và bóc tách khối lượng hệ thống điện (chiếu sáng, báo cháy, điện nhẹ, Trạm 

biến áp, điện động lực..), lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, phát triển các thiết bị và 

hệ thống điện. 

- Sắp xếp/ Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu, nhân lực cần thiết theo kế hoạch. 

- Kiểm tra tồn kho linh kiện dự phòng và kiểm kho. 

- Đánh giá và hướng dẫn/quản lý công nhân làm việc theo quy trình. Đảm bảo công 

nhân làm việc an toàn. 

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp làm việc. 

* Kinh nghiệm: ≥ 3 năm 

* Ưu tiên: Biết ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

2 Kỹ sư cấp thoát nước 02 Nam > 25 

- Kiểm soát Hồ sơ thiết kế phần cấp thoát nước trong công trình, thiết kế bản vẽ thi 

công khi cần. 

- Kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công, quy trình/biện pháp thi công, chất lượng xây 

dựng. 

- Tính khối lượng giao thầu và kiểm soát khối lượng thanh toán phần cấp thoát nước. 

- Hỗ trợ các Ban QLDA xử lý các vấn đề, tình huống xảy ra trong quá trình thi công. 

- Đóng vai trò cầu nối giữa Nhà cung cấp và Bộ Kỹ thuật trong phần thiết kế của dự 
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án bao gồm trao đổi thông tin và tài liệu liên quan. 

- Hỗ trợ tại công trình (Site support) trong quá trình thi công và điều chỉnh thiết kế 

bao gồm việc điều chỉnh bản vẽ và chuẩn bị các văn bản cần thiết cho công việc tại 

công trình. 

* Kinh nghiệm: ≥ 3 năm 

* Ưu tiên: Biết ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

3 
Kỹ sư cơ khí (cơ khí 

chế tạo, lắp đặt máy) 
02 Nam > 25 

- Tham gia lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc. 

- Theo dõi, kiểm tra hệ thống máy móc, thiết bị. Bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị, 

máy móc liên quan đến lĩnh vực cơ khí theo kế hoạch của Phòng ban. 

- Lắp đặt, chạy test, nghiệm thu máy cơ khí. 

- Thiết kế, kiểm tra thiết kế, chế tạo, thay thế, cải tiến thiết bị máy. Nghiên cứu và đề 

xuất cải tiến thiết bị máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. 

- Giám sát lắp đặt thiết bị. 

- Quản lý vận hành dây chuyền, bảo trì thiết bị cơ khí. 

- Khắc phục các vấn đề liên quan đến Hệ thống cơ khí, máy móc cơ khí. 

* Kinh nghiệm: ≥ 3 năm 

4 
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng 
02 Nam > 25 

- Lập kế hoạch thi công, triển khai bản vẽ thi công dưới công trường và giám sát thi 

công công trình;  

- Chịu trách nhiệm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động; 

- Bóc tách vật tư, nhân công của công trình; 

- Xử lý các tình huống phát sinh trong thi công, đưa ra các giải pháp kịp thời về các 

thay đổi kỹ thuật (nếu cần). 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan công việc, đọc bản vẽ và phân tích sự 

phù hợp của tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công trong các công trình. 

- Phối hợp làm hồ sơ thầu, HS thanh quyết toán, HS hoàn công. 

* Kinh nghiệm: ≥ 3 năm 

5 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
01 Nam > 25 

- Lập kế hoạch thi công, triển khai bản vẽ thi công dưới công trường và giám sát thi 

công công trình;  

- Chịu trách nhiệm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động; 
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- Bóc tách vật tư, nhân công của công trình; 

- Xử lý các tình huống phát sinh trong thi công, đưa ra các giải pháp kịp thời về các 

thay đổi kỹ thuật (nếu cần). 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan công việc, đọc bản vẽ và phân tích sự 

phù hợp của tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công trong các công trình. 

- Phối hợp làm hồ sơ thầu, HS thanh quyết toán, HS hoàn công. 

* Kinh nghiệm: ≥ 3 năm 

 

- Ứng viên có thể gửi HS/CV trực tiếp vào email: nhansusontien@gmail.com 

- Thông tin liên hệ: 02512.807.488 hoặc  0975.123.285/ 0977.476.407 (Ms Kim/Mr Trúc) 

- Địa chỉ: Quốc lộ 51, Ấp 4, An Hòa,  Biên Hòa,  Đồng Nai (đối diện xéo trường CĐ Lê Quý Đôn). 

Kính mong nhận được sự hỗ trợ từ quý nhà trường. 

Trân trọng  cảm ơn ./. 
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