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In công việc Kỹ Sư Dự Toán Đấu Thầu - Tìm việc làm, tuyển dụng Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình - 3133095

Thông tin tuyển dụng
- Số lượng tuyển dụng: 2

- Trình độ: Đại học

- Giới tính: Nữ

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Tính chất công việc: Giờ hành chính

- Mức lương: 10-12 triệu

- Ngành nghề: Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường, Thẩm
định/Giám định/Quản lý chất lượng, Xây dựng

- Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
- Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Mô tả

- Đọc và hiểu bản vẽ xây dựng, bóc tách khối lượng; lập và quản lý hồ sơ dự toán công trình xây dựng
- Thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.
- Lập hồ sơ đấu thầu, hồ sơ thanh quyết toán
- 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.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng và các ngành khác có liên quan
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm về đấu thầu.
- Thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng sử dụng Autocad, MS Project và các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành, vẽ kỹ thuật.
- Có chứng chỉ và kinh nghiệm về nghiệp vụ dự toán, đấu thầu.
- Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành; soạn thảo văn bản, tổng hợp, phân tích, hoạch định và lập kế hoạch. Khả năng thích ứng và linh hoạt với
công việc áp lực cao.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, độc lập, quyết liệt trong công việc
- Không quá 35 tuổi. Sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa.

Quyền lợi

- Lương: Thỏa thuận
- Chính sách lương và tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tích.
- Chính sách thưởng linh hoạt theo định kỳ (tháng, năm, các dịp Lễ, Tết); theo thành tích;...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty;
- Chính sách đào tạo và phát triển sự nghiệp thường xuyên.
Ngoài những kỹ năng chuyên môn, Chúng tôi mong muốn được hợp tác với những công sự đáp ứng được yêu cầu cam kết làm việc bằng tấm lòng
tận tụy, thái độ vui vẻ, ân cần.

Hồ sơ
Hạn nộp

30-04-2019

Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình
Địa chỉ: Số 6 - 8 Đường 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Website: http://thoibinh.com.vn/

Khái quát

Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình có trụ sở chính tại Số 68 đường 30, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh và hệ thống các
chi nhánh, văn phòng giao dịch tại các tỉnh Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.
Công ty CP XD TM Thới Bình hoạt động bên lĩnh vực xây dựng cầu đường, thủy lợi, gia công sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị cơ
giới.

Quy mô

20-50 người

In công việc
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