
 
 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ QA / QC 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Tham mưu cho trưởng phòng lập ra các quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy 

cách kỹ thuật; 
- Xem xét & đánh giá yêu cầu về chất lượng của khách hàng; 
- Phối hợp với nhân viên mua hàng để đánh giá và đưa ra tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng đối với các 

loại vật tư thiết bị; đánh giá chất lượng sản phẩm & dịch vụ của nhà cung cấp; 
- Áp dụng quy trình quản lý chất lượng cho từng dự án; phối hợp với Chỉ huy trưởng công trường, kỹ 

sư và QA/ QC để thực hiện quy trình đã xác lập; duy trì sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự thực 
hiện thường xuyên và liên tục ở công trường; 

- Kiểm tra giám sát công nhân thực hiện thi công trên công trường (bao gồm nhưng không giới hạn các 
khâu lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu bàn giao...); 

- Phân tích, đánh giá chất lượng công trình thực tế để đưa ra đề xuất cải thiện phương pháp thi công, 
nâng cao chất lượng và hiệu suất lao động; 

- Phối hợp với bộ phận an toàn lao động và vệ sinh môi trường để đảm bảo việc thực hiện quy trình 
quản lý chất lượng đảm bảo quy trình tiêu chuẩn về an toàn; 

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công. 
2. YÊU CẦU 
- Tốt nghiệp ngành nghề liên quan; 
- Có thể đi công tác; 
- Am hiểu các văn bản pháp quy liên quan; 
- Ham học hỏi, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực cao. 
3. QUYỀN LỢI 
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 
- Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty; 
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao; 
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 
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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ QS 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Thực hiện các chức năng: Đọc bản vẽ kỹ thuật, bóc tách, kiểm tra, kiểm soát khối lượng của các gói 

thầu/hạng mục/công trình xây dựng; 
- Lập khối lượng, báo giá thi công các công trình; 
- Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình, quyết toán thầu phụ thi công, chủ đầu tư; 
- Lập hồ sơ theo dõi tiến độ gia công, triển khai thông tin gia công các dự án được giao; 
- Lập hồ sơ theo dõi công nợ thầu phụ, chủ đầu tư theo các công trình được giao; 
- Trao đổi trực tiếp với khách hàng về thông tin, hồ sơ dự án; 
- Chủ động phối hợp các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính 

xác của hồ sơ; 
- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình, các đơn 

giá và chủng loại vật liệu trên thị trường; 
- Tổng hợp và báo cáo cho Trưởng phòng những khối lượng thiếu và khối lượng không phù hợp trong 

phần khối lượng được giao; 
- Bảo quản và lưu trữ hồ sơ - tài liệu liên quan; 
- Lên tiến độ cho dự án; 
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công. 
2. YÊU CẦU 
- Tốt nghiệp ngành nghề liên quan; 
- Có thể đi công tác; 
- Am hiểu các văn bản pháp quy liên quan; 
- Ham học hỏi, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực cao. 
3. QUYỀN LỢI 
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 
- Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty; 
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao; 
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 
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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ SHOP DRAWING 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Triển khai bản vẽ shop drawing và tham gia giám sát quá trình thi công; 
- Tham gia lên kế hoạch triển khai dự án, triển khai bản vẽ Shop drawing công trình; 
- Tính toán khối lượng và tham gia giám sát quá trình gia công, nghiệm thu với thầu phụ; 
- Lập biện pháp thi công. 
- Giám sát thi công các tổ đội công nhân, tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng với Các tổ đội 

công nhân; 
- Tính khối lượng thanh toán hàng tháng với thầu chính; 
- Kiểm tra, tính toán khối lượng thi công của tổ đội công nhân; 
- Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công; 
- Báo cáo công việc theo quy trình. 
2. YÊU CẦU 
- Tốt nghiệp ngành nghề liên quan; 
- Có thể đi công tác; 
- Am hiểu các văn bản pháp quy liên quan; 
- Ham học hỏi, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực cao. 
3. QUYỀN LỢI 
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 
- Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty; 
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao; 
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thngoctuyet@hls.com.vn
http://hoanglienson.com.vn/


 
 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ XÂY DỰNG 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Giám sát công tác xây dựng theo yêu cầu chất lượng, tiến độ, an toàn lao động của công ty: 
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông 

tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày; 
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an 

toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt; 
- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường; 
- Nghiệm thu công việc các nhà thầu theo từng giai đoạn thi công trước khi nhà thầu tiến hành các 

bước tiếp theo; 
- Nghiên cứu bản vẽ, lập kế hoạch & theo dõi các công tác xây dựng; 
- Tham gia thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án do công ty làm chủ đầu tư theo phân công của Trưởng 

phòng; 
- Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại 

và đưa ra các phương án sữa đổi, bổ sung; 
- Kiểm tra khối lượng thực hiện công việc của các nhà thầu; 
- Hướng dẫn, tư vấn thầu phụ hoặc đội thi công lập biện pháp thi công công trình, duyệt sơ bộ các biện 

pháp thi công do các đơn vị trực thuộc lập; 
- Mở sổ nhật ký công trình để theo dõi công trình; 
- Kiểm tra công tác thi công của các đội thi công hoặc thầu phụ căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu 

nghiệm thu…định kỳ/đột xuất; 
- Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có); 
- Kiểm tra hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng của các đội thi công hoặc thầu phụ; 
- Tham gia việc tuần tra ATLĐ, họp ATLĐ vệ sinh với các nhà thầu hàng ngày; 
- Thực hiện và báo cáo các công việc khác của theo yêu cầu của cấp trên. 
2. YÊU CẦU 
- Tốt nghiệp ngành nghề liên quan; 
- Có thể đi công tác; 
- Am hiểu các văn bản pháp quy liên quan; 
- Ham học hỏi, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực cao. 
3. QUYỀN LỢI 
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 
- Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty; 
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao; 
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 
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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ MEP 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông 

tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày; 
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an 

toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt; 
- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường; 
- Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình. 
- Theo dõi quản lý công trình được phân công 
- Mở sổ nhật ký công trình để theo dõi công trình; 
- Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu 

nghiệm thu…định kỳ/đột xuất; 
- Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có); 
- Kiểm tra hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng của các đội thi công hoặc thầu phụ. 
- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các 

đơn vị phụ trách 
- Tham gia lập, thẩm định/duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình 
- Hướng dẫn, tư vấn Thầu phụ hoặc Đội thi công lập biện pháp thi công công trình, duyệt sơ bộ các 

biện pháp thi công do các đơn vị trực thuộc lập; 
- Tham gia thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án do công ty làm chủ đầu tư theo phân công của trưởng 

phòng. 
- Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại 

và đưa ra các phương án sữa đổi, bổ sung 
- Thực hiện các công việc khác 
- Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu; 
- Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, biện pháp thi công và các tài liệu, văn bản khác có 

liên quan; 
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các công nhân các của công ty khi được phân công; 
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công. 
2. YÊU CẦU 
- Tốt nghiệp ngành nghề liên quan; 
- Có thể đi công tác; 
- Am hiểu các văn bản pháp quy liên quan; 
- Ham học hỏi, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực cao. 
3. QUYỀN LỢI 
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 
- Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty; 
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao; 
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 
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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ HSE 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Tham gia xây dựng các quy trình giám sát ATLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; 
- Xây dựng kế hoạch đào tạo ATLĐ cho cán bộ, nhân viên nhà thầu phụ tại dự án; 
- Đánh giá tính tuân thủ hệ thống ATLĐ của dự án trực tiếp giám sát; 
- Thực hiện đầy đủ việc quản lý hồ sơ ATLĐ theo quy định của Công ty; 
- Phối hợp với Ban QLDA trong việc kiểm soát đơn vị bảo vệ an ninh cho dự án. Tổ chức triển khai, 

theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ an ninh tại các dự án; 
- Tham gia đánh giá chất lượng trang thiết bị bảo hộ lao động của nhà cung cấp. Theo dõi, kiểm tra, 

tổng hợp và báo cáo định kỳ về việc sử dụng trang thiết bị BHLĐ tại dự án; 
- Phối hợp với các bộ phận của dự án, nhà thầu và các cơ quan chức năng tìm giải pháp trong trường 

hợp xảy ra sự cố; 
- Xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng quản lý về ATLĐ và 

PCCC; 
- Triển khai công tác ATLĐ của dự án theo kế hoạch đã đề ra bao gồm: phổ biến hệ thống ATLĐ dự 

án tới các bộ phận và người lao động, giám sát sự tuân thủ, đánh giá hiệu quả việc áp dụng và đề xuất 
các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả hệ thống tại dự án; 

- Phối hợp với bộ phận thi công theo dõi số lượng người tham gia dự án, tổ chức huấn luyện/ đào tạo 
ATLĐ cho người lao động và tổ chức các chương trình phát động về ATLĐ. Tiến hành phân tích các 
rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động của dự án để đưa ra các biện pháp phòng ngừa; 

- Tham gia đánh giá công tác quản lý ATLĐ các nhà thầu phụ tham gia dự án. Kiểm soát việc tuân thủ 
các tiêu chuẩn về ATLĐ và đảm bảo rằng các nhà thầu phụ tham gia dự án tuân thủ mọi quy định về 
ATLĐ của Công ty, dự án; 

- Tổ chức, điều khiển các cuộc họp an toàn lao động nhằm trang bị và phổ biến các kiến thức và quy 
định về an toàn cho cán bộ công nhân viên, cho nhà thầu về an toàn vệ sinh lao động; 

- Phối hợp với Ban QLDA khảo sát, lập biện pháp thi công cho dự án được phân công trực tiếp giám 
sát; 

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc. 
2. YÊU CẦU 
- Tốt nghiệp ngành nghề liên quan; 
- Có thể đi công tác; 
- Am hiểu các văn bản pháp quy liên quan; 
- Ham học hỏi, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực cao. 
3. QUYỀN LỢI 
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 
- Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty; 
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao; 
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 
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