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THÔNG   O TUYỂN DỤNG  

Nằm trong hệ thống Tổng Công ty Sonadezi, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đang 

đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Sân Golf tại huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

-                             

- Số lượng: 02 người 

- Tiêu chuẩn: 

+ Giới tính: Nam; 

+ Độ tuổi: Từ 24 đến 35 tuổi; 

+ Tốt nghiệp Đại h c trở lên chuyên ngành xây dựng, cầu đường…; 

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình. 

+ Có chứng chỉ hành nghề giám sát lĩnh vực xây dựng, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật. 

+ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, auto Cad. Trường hợp biết sử dụng các phần 

mềm thiết kế xây dựng, dự toán công trình được xem là ưu tiên. 

- Mô tả công việc: 

+ Làm hồ sơ đấu thầu các gói thầu tư vấn giám sát; 

+ Tham gia công tác giám sát công trình xây dựng CT/HMCT; 

+ Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh công trình thi công; 

+ Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ xây l p công trình thi công; 

+ Thanh quyết toán công trình, theo d i và bảo hành công trình xây dựng; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận. 

II. THÔNG TIN DỰ TUYỂN 

1. Thông tin chung: 

- Thu nhập bình quân: Sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình tuyển dụng. 

- Tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm b t buộc theo quy định của Nhà nước. 

- Được cấp phát đồng phục, đi du lịch hằng năm. 

- Địa điểm làm việc: Văn phòng Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đi công tác Châu Đức – Biên 

Hòa theo sự điều động của Trưởng bộ phận. 

- Có xe đưa đón từ Biên Hòa, Đồng Nai  Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. 

2. Hồ sơ dự tuyển:  

- Thư đăng ký dự tuyển (Đơn xin việc); 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận và đóng dấu không quá 6 tháng của địa phương); 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ; 

- Tóm t t quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc của bản thân; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; 

- Bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu/giấy đăng ký tạm trú có xác nhận của chính quyền địa 

phương nơi cư trú. 
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3. Nơi nhận hồ sơ: 

- Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. 

- (Đường Hội Bài-Châu Pha-Đá Bạc, thôn Hữu Phước, Suối Nghệ, Châu Đức, BRVT) 

- Điện thoại: 02543.977073 – 0932633189 (Ms Linh) 

- Email: linhmytruong@gmail.com  

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 18/03/2022 (Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm). 

- Không hoàn trả hồ sơ nếu không đạt yêu cầu tuyển dụng. 
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