MÔ TẢ CÔNG VIỆC
I.

THÔNG TIN VỊ TRÍ

Chức vụ

Kỹ sư Thiết kế Dự án

Phòng ban

Đầu tư và Phát triển dự án

Quản lý trực tiếp

Theo sơ đồ tổ chức hiện hành

II.



MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ, dựng mô hình
2D, 3D, bóc tách khối lượng thi công.
Đảm bảo việc thiết kế dự án đúng quy định và yêu cầu.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
STT
NHIỆM VỤ
-

1

Các công việc thực hiện
-

2

Các hoạt động phối hợp
-

IV.

KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC
Trực tiếp khảo sát hiện trạng dự án và đề xuất ý tưởng
thiết kế Quy hoạch 1/2000, Quy hoạch 1/500, Quy
hoạch tổng thể quy mô mặt bằng các dự án.
Theo dõi, kiểm soát và báo cáo về công tác thiết kế
quy hoạch.
Thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ bản vẽ kỹ thuật, cơ sở hạ
tầng, bản đồ phân lô, hệ thống M&E theo đúng yêu
cầu và chất lượng.
Lập kế hoạch, phương án, biện pháp và tiến độ thi
công.
Lập dự toán, bóc tách khối lượng của dự án.
Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan
đến công tác bản vẽ thiết kế dự án.
Phối hợp với các phòng ban, cá nhân liên quan để
thực hiện hồ sơ thầu, đánh giá và lựa chọn đơn vị nhà
thầu phù hợp.
Thực hiện lưu trữ, bổ sung và cung cấp hồ sơ thiết kế
cho các phòng ban, cá nhân liên quan.

YÊU CẦU
1. Giới tính: Nam, Nữ tuổi từ 23 – 35.
2. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp,
kiến trúc.
3. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
4. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, MS Project, Autocad, 3D-Max,
…)
5. Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
6. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế bản vẽ thi công công trình.

7. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh
nhẹn quyết đoán.
8. Chịu được áp lực cao trong công việc
9. Có thể đi công tác theo yêu cầu.

