
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty Cổ phẩn Đầu tư Xây dựng Namjang Vina là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

xây dựng, chuyên về thi công hoàn thiện Nhôm kính, Alu, Cơ khí sắt thép và Sơn Công nghiệp. 

Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Chúng tôi cần tuyển dụng nhân 

sự với các vị trí như sau:  

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 

1. Nhân viên kế toán.  

Số lượng: 3 người 

Mô tả công việc:   

- Công tác thu - chi liên quan công trình. 

- Cập nhật hoá đơn, chứng từ . 

- Theo dõi công nợ. 

- Nhập dữ liệu vào các file để theo dõi và báo cáo ban Giám đốc. 

- Các công việc khác được cấp trên phân công. 

Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp Trug cấp/ Cao đẳng/ Đại học  

- Chăm chỉ, trung thực. 

- Chịu khó học hỏi. 

2. Nhân viên QS 

Số lượng: 02 người 

Mô tả công việc:  

 Kiểm soát, cập nhật toàn bộ khối lượng thực hiện trong quá trình thi công . 

 Theo dõi tình trạng thực hiện Hợp đồng dự án, xử lý các vấn đề thanh toán phát sinh liên 

quan đến hợp đồng. 

 Bóc khối lượng trên bản vẽ nhanh, chính xác. 

 Đảm bảo chính xác việc thanh quyết toán khối lượng với Bên A, Thầu phụ/Tổ đội. 



 Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn. 

Yêu cầu:  

 Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành xây dựng. 

 Hiểu biết về thông số thống kê, phân tích số liệu.. 

 Thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn. 

 Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc. 

 Trung thực, tỉ mỉ trong công việc . 

Quyền lợi: 

- Nhân viên có năng lực tốt sẽ ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc. 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn. 

- Mức lương: Thương lượng 

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao 

động theo như quy định pháp luật hiện hành  

- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. 

- Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định. 

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty. 

Thời gian làm việc: full-time 

Hồ sơ:  

- Thư dự tuyển, CV (tiếng Anh + tiếng Việt) 

- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng) 

- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ. 

- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng. 

- Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng. 



Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email: namjangvinacons@gmail.com 

hoặc nộp trực tiếp tại Công ty CP ĐT XD Namjang Vina - Địa chỉ: 4/23 Đường số 3, Hiệp 

Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM. Nếu cần thêm thông tin gì, vui lòng liên hệ: Mr Giang 

( 0909.400.428 )  

 

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2018 

 

Trân trọng,  

 

TPHCM, ngày 04 tháng 05 năm 2018 

mailto:namjangvinacons@gmail.com

