TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI -CTCP
Địa chỉ : 57 Quang Trung - P.Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại : (+844) 3943 9095 & (+844) 3822 7432 - Fax: (+844) 3943 9521

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
RECRUITMENT
Số (ref): Cliquez ici pour taper du texte.
Vị trí tuyển dụng

:

Nơi làm việc

:

Ngày (Date): Cliquez ici pour entrer une date.

Kỹ sư xây dựng (C&S) – 05 vị trí, Kỹ sư khối lượng (QS) nhà thầu – 02
vị trí, Kỹ sư trắc đạc (Surveyor) – 01 vị trí, Thư ký công trường – 01 vị trí
Hà Nội, Cần Thơ

Về Công Ty Chúng Tôi
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội CTCP –HANCORP (www.hancorp.vn), là một trong những Tổng công
ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam. Được thành lập năm 1982 theo Quyết định của Bộ
Xây Dựng, hơn 30 năm qua, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã tham gia thi công xây dựng rất nhiều
công trình, những biểu tượng của Thủ đô và của đất nước, như: Nhà Quốc hội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát lớn, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Nhà họp BCH Trung ương
Đảng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Trụ sở làm việc các cơ
quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội…

Vị trí cần tuyển
1.
2.
3.
4.

Kỹ sư xây dựng (C&S) – 05 vị trí, 03 năm kinh nghiệm (làm việc tại Hà Nội và Cần Thơ)
Kỹ sư khối lượng (QS) – 02 vị trí, 05 năm kinh nghiệm (làm việc tại Hà Nội và Cần Thơ)
Kỹ sư trắc đạc (Surveyor) – 01 vị trí, 05 năm kinh nghiệm (làm việc tại Cần Thơ)
Thư ký công trường (Admin) – 01 vị trí, 03 năm kinh nghiệm (làm việc tại Cần Thơ)

Chuyên Môn Của Bạn
1.
2.
3.
4.
5.

Tốt nghiệp Đại học với các chuyên ngành phù hợp
Đã từng tham gia các dự án vốn ODA, dự án nước ngoài sẽ là lợi thế
Nhiệt tình với công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Tiếng Anh: yêu cầu thành thạo (không yêu cầu Tiếng Anh đối với vị trí Trắc đạc)
Kỹ năng máy tính: MS Office, MS Project, Auto CAD

Các phúc lợi dành cho bạn




Lương/thưởng hấp dẫn tùy theo kinh nghiệm, vị trí và năng lực của ứng viên
Các chế độ BHXH, BHYT... theo chế độ của Tổng Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Tuyển chọn






Hồ sơ nộp về:
Hồ sơ ứng tuyển được nộp tại Phòng Tổ Chức Lao động - Tcty Xây dựng Hà Nội
Hoặc hồ sơ ứng tuyển bản điện tử được gửi về hòm thư: anhnq@hancorp.vn
Các hồ sơ đáp ứng được yêu cầu sẽ được liên hệ và đặt lịch thi tuyển (hồ sơ không đáp ứng yêu
cầu sẽ không được hoàn trả lại)
Khu vực Miền Bắc thi tuyển tại Hà Nội tại: Trụ sở Tcty Xây dựng Hà Nội
Khu vực Miền Nam thi tuyển tại Cần Thơ
Các ứng viên vượt qua vòng thi tuyển sẽ được mời đến phòng vấn vòng cuối để quyết định trúng
tuyển.

