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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 
I. Vị trí: Nhân viên giám sát nội bộ (ngành  â  d ng  

Số lượng cần tuyển: 02 người   Giới tính: Nam  Kinh nghiệm:  01 năm 

Mô tả công việc:  

- Kiểm tra giám sát tr c tiếp tại công trình. Làm Báo Cáo Công Việc Ngày, Tuần. 

- Bám sát tr c tiếp kiểm tra, giám sát công việc kỹ thuật, ATLĐ  ngoài hiện trường công 

trình. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra về cấp phối, chi tiết kỹ thuật áp dụng vào th c tế thi công. 

- Tham gia lập và theo dõi tiến độ, biện pháp thi công cho công trình. 

- Kiểm tra giám sát và đưa ra các  êu cầu kỹ thuật cho từng hạng mục công việc, cảnh báo 

các ngu  cơ tiềm ẩn nếu có. 

- Theo dõi, đánh giá, cập nhật tình hình nhân l c lên “bảng theo dõi nhân l c” hàng ngà . 

- Kiểm tra và xác nhận khối lượng và chất lượng nguyên vật liệu  nhập vào công trình. 

- Các nội dung chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn 

Yêu cầu công việc: 

- Trình độ từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành  XD dân dụng, công nghiệp.  

- Biết Sử dụng các phần mềm hỗ trợ cho công việc 

- Giao tiếp và đàm phán với khách hàng tốt 

- Khả năng làm việc theo nhóm. 

- Khả năng đưa ra ý tưởng tốt, nhiệt tình, cẩn thận, trung th c, năng động trong công việc. 

- Khả năng chịu áp l c công việc cao 

Mức lương: 10.000.000 đ - 15.000.000đ 

Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức 

Thời gian thử việc: Trao đổi tr c tiếp khi phỏng vấn 

Quyền lợi:  

- Phụ cấp cơm trưa 

- Có phòng tập g m cho nhân viên 

- Có sân cầu l ng, sân bida, có bàn banh l c 

- Đảm bảo về sức khoẻ của mọi người: nấu ăn  ế cho nhân viên và có các loại nước giải khát 

- Có ký túc xá cho nhân viên ở lại và đầ  đủ tiện nghi 

- Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong C ng t  

- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm 

- Lu n có cơ hội thăng tiến trong c ng việc nghề nghiệp 

- Được cung cấp trang thiết bị đầ  đủ để phục vụ c ng việc 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc 

- M  hình làm việc chu ên nghiệp, trang bị đầ  đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở (có 

đính kèm ảnh  

- Nhân viên có năng l c tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc 

- Thưởng lương tháng 13 (ít nhất 1 tháng lương , thưởng Tết (từ 1 - 3 tháng lương  

- Thưởng các ngà  Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30 / 4, 1 / 5, 2 / 9… 

- Thưởng các dịp lễ, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của C ng t  

- Phỏng vấn và đi làm nga  nếu đạt  êu cầu 

- C ng việc ổn định và lâu dài. 

 

Địa điểm làm việc: C ng t  Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước 

                L  B_4B3_CN, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương. 

Liên hệ: Ms.TUYỀN  DĐ: 0977.951.602 
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