THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Vị trí: Kỹ sư Điện
(Làm việc tại TP.HCM – ML: 10-15M)
* Trách nhiệm chính:
- Kiểm tra bản vẽ, phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ.
- Lập và triển khai các tiến độ bản vẽ thi công, nhân lực, vật tư phục vụ cho công tác thi
công dự án.
- Triển khai, giám sát các hạng mục thi công M&E.
- Giám sát các đội thi công M&E, nhà thầu.
- Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị, nhân công.
- Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị.
- Kiểm tra theo dõi quá trình lắp đặt đảm bảo theo các tiêu chí kỹ thuật, quy trình lắp
đặt.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tại công trường và dự án.
- Thực hiện các công tác liên quan đến lưu trữ hồ sơ của dự án.
- Nghiệm thu hạng mục M&E.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
* Yêu cầu:
Trình độ:
-

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư điện/Cấp thoát nước, Điện lạnh và Điện
công nghiệp.

-

Thành thạo Auto CAD, tin học văn phòng;

Kinh nghiệm:
-

Có kinh nghiệm >= 02 năm trong ngành liên quan;

Yêu cầu khác:
-

Sẵn sàng đi công tác xa dài ngày.
Có thể làm việc tại công trường.

* Quyền lợi chung:
-

Mức lương hấp dẫn theo năng lực, được xét tăng lương theo định kỳ và nhiều cơ
hội thăng tiến;
Có chế độ hỗ trợ khi đi công tác;
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động
hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty;
Được tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề;
Môi trường làm việc năng động, cạnh tranh, chuyên nghiệp.

* Hồ sơ bao gồm:
-

CV và đơn xin việc (CV có đính kèm ảnh);
Bản mềm gửi về địa chỉ email của Công ty, Tiêu đề email: Họ tên_ Vị trí ứng
tuyển hoặc ứng viên nộp trực tiếp tại Văn phòng.

* Lưu ý:
-

-

Các ứng viên được mời phỏng vấn mang theo hồ sơ phô tô đầy đủ và ảnh khi đến
phỏng vấn: CV, Sơ yếu lý lịch, Bằng cấp, chứng chỉ, Sổ hộ khẩu photo, CMND
Photo, 2 ảnh 3x4.
Các hồ sơ không đạt các yêu cầu trên sẽ không được lưu để xem xét.

* Liên hệ:
-

Email nộp hồ sơ trực tuyến: tuyendung@comas.vn
Hoặc nộp trực tiếp tại:
Trụ sở chính tại Miền Nam: Số 20, đường Trần Não, khu phố 2, phường Bình
An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

