VỊ TRÍ CẦN TUYỂN
Kỹ sư Kết cấu – Mã số: KC.02
 Số lượng cần tuyển: 05 người.
 Mô tả công việc:
Mục đích của vị trí này là thực hiện các công việc được chỉ định bao gồm nhưng không giới hạn:
- Thực hiện tính toán, thiết kế kết cấu các công trình theo sự phân công của cán bộ cấp trên.
- Phối hợp với nhóm thiết kế về các vấn đề kết cấu.
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn).
 Yêu cầu chung:
- Giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực.
- Tinh thần trách nhiệm công việc cao và tuân thủ kỷ luật tốt.
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp tại một trong
các trường: ĐH Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc, ĐH GTVT,…
- Hiểu và ứng dụng được tiêu chuẩn thiết kế quốc tế và các quy chuẩn trong xây dựng.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Biết tiếng Anh chuyên ngành.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kết cấu nhà cao tầng và các công trình
dân dụng và công nghiệp.
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Gắn bó lâu dài với Công ty.
 Bằng cấp:
- Bằng tốt nghiệp đại học (Có Bằng Thạc sỹ Kết cấu là một lợi thế).
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát (nếu có là một lợi thế)
- Chứng chỉ Anh văn (tương đương bằng C trở lên). Biết tiếng Anh chuyên ngành.
- Chứng nhận sử dụng phần mềm (nếu có)
- Chứng nhận các khóa học kỹ năng mềm khác (nếu có)
 Kỹ năng:
- Thông thạo các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu của Việt Nam. Hiểu biết các tiêu chuẩn nước ngoài.
- Hiểu biết các tiêu chuẩn thiết kế Kiến trúc, Cơ điện, … có ảnh hưởng đến các bố trí kết cấu.
- Thông thạo các phần mềm chuyên dùng hoặc tương đương như: Auto Cad, Etabs, SAP,…
- Có khả năng thể hiện được bản vẽ song ngữ (Anh – Việt)
- Thành thạo Word, Excel, Power Point, Autocad.
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
 Quyền lợi:
- Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Có cơ được hội được đào tạo, nâng cao các kỹ năng chuyên môn, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Có cơ hội công tác và làm việc với các đối tác tại nước ngoài.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.
- Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

