Kỹ Sư Xây Dựng
Recruitment Information
Job Code:
Location:
Salary:
Career level:
Age:

Agreement
Experienced (Non - Manager)
Unlimited

Industry:
Type of
contract:
Type of job:
Qualification:
Other extras:

Xây dựng
Permanent Employee
Full Time
Bachelor
Theo thỏa ước LĐ tập thể của công ty

Company Description
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Uy Việt (Uy Viet Consultants Corp. ) được thành lập năm 1998. Chuyên Tư
vấn thiết kế và Giám sát các công trình dân dụng và công nghiệp vừa và lớn. Thông tin chi tiết về công ty tham khảo
website: www.uyviet.vn

Job description
- Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển ứng viên phù hợp với vị trí: Kỹ sư giám sát thi công xây dựng.
- Thông tin chi tiết được đăng tải tại website: www.uyviet.vn tại mục tuyển dụng.

Skills required
- Nam/nữ
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành có liên quan
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 công trình.
- Ngoài kinh nghiệm - kiến thức tổ chức và giám sát thi công. Ứng viên có thêm kiến thức cơ bản về thiết kế công trình là
một lợi thế.
- Có chứng chỉ hành nghề là một ưu tiên.
- Chăm chỉ, nhiệt tình.
- Có tinh thần làm việc gắn bó với công ty.
- Địa điểm giám sát công trình: Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
Ứng viên quan tâm, có thể nộp đơn trực tuyến qua hệ thống Kiemviec, qua email nhà tuyển dụng hoặc nộp tại văn phòng
công ty:
Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
- Đơn xin việc
- Bản tự giới thiệu( viết tay) có dán ảnh
- Sơ yếu lý lịch
- Các bằng cấp chuyên môn liên quan
(Hồ sơ tham gia tuyển dụng chưa cần thị thực của địa phương).
Lưu ý: Chúng tôi sẽ thông báo ngày phỏng vấn đến các hồ sơ phù hợp. Xin vui lòng không liên lạc qua điện thoại. Trân
trọng cám ơn.

Other Information
Probation time tối đa 01 tháng

Working time

Tối thiểu 10 tháng

Working
experience

1 year(s)

Training
opportunities

Được hỗ trợ kiến thức và nghiệp vụ chuyên ngành trong quá trình công tác

Colleagues

Môi trường làm việc thân thiện và nhiều cơ hội học hỏi, phát triển

Annual leave

Theo quy định của Luật Lao Động Việt Nam và chính sách của công ty.

Benefits

Theo quy định của Luật Lao Động Việt Nam và chính sách của công ty.

Contact Information
Please login to view contact information of employer.
If you do not have account, Click here to register.

