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CÔNG TY TNHH EPCIC TUYỂN DỤNG 

KỸ SƯ DỰ ÁN - SITE ENGINEER, PROJECT ENGINEER 

 

Số lượng: 06 Nhân viên 

Mô tả công việc: 

- Thiết kế bản vẽ, hoàn công dự án; 

- Lập dự toán, bóc tách khối lượng; 

- Giám sát thi công, quản lý dự án tại công trường; 

- Báo cáo công việc, tiến độ sự án hàng tuần, hàng ngày; 

- Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị tại xưởng khi cần. 

Yêu cầu chuyên môn/kỹ năng: 

- Giới tính: Nam, dưới 35 tuổi; 

- Đã tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo, Cơ Điện Tử, Điện, Tự Động Hóa, 
Xây Dựng, Môi Trường tại các trường Đại học Bách Khoa, SPKT, Xây dựng, GTVT… 

- Các kỹ năng, phẩm chất phải có: 

✓ Sử dụng tốt Autocad, tin học, Phần mềm thiết kế 3D; 

✓ Tiếng Anh đọc hiểu bản vẽ và gửi email, báo cáo hàng ngày, hàng tuần là một lợi 
thế; 

✓ Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình. 

✓ Trung thực; 

✓ Tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí, nghị lực; 

✓ Dám thử thách và dám chịu trách nhiệm. 

✓ Ham học hỏi, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động; 

Thu nhập: 

 - Lương cơ bản: Thương lượng trên khả năng làm việc, xét tăng lương hàng năm; 

- Thưởng: đánh giá trên hiệu quả công việc, mức thưởng lên đến 05 tháng lương/năm; 

- Hỗ trợ thêm tiền dự án: Trong TP HCM 100,000đ/ngày, Các Tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: 
150,000đ/ngày, Các Tỉnh từ Đà Nẵng trở ra: 180,000đ/ngày. Các tỉnh xa trên 150km 
được hỗ trợ tiền vé xe đi lại khi đi công trình. 

QUYỀN LỢI KHÁC: 

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh bình đẳng, nhiều cơ hội phát 
triển; 

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 
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- Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và một người thân (mức BH đến 200tr/năm) sau khi 
làm tại EPCIC từ 6 tháng trở lên; 

- Hỗ trợ tiền vé tàu xe về Tết cho công nhân viên ở xa trên 200km; 

THÔNG TIN CHUNG 

Nơi làm việc: 

-Văn Phòng HCM (Làm việc tại TP HCM); 

-Đi công trình: Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và các nước Đông Nam Á. 

- Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy; 

- Thời gian thử việc: 2 tháng; 

- Ngày nghỉ: Theo luật lao động, Family day, Company Trip, Crazy Summer; 

Hồ Sơ: 

- Bản mô tả thông tin cá nhân, quá trình học tập, làm việc (ghi rõ các vị trí đã đảm 
nhiệm, các thành tích đã đạt được trong thời gian học tập và công tác); 

 - Thư xin việc (nêu rõ vị trí ứng tuyển);  

 - Sơ yếu lý lịch; 

 - Photo CMND, HK; 

 - Các văn bằng có liên quan kèm bảng điểm (bản photo);  

 - 1 ảnh 4x6 mới nhất. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 15/9/2019 (Đi làm ngay hoặc thỏa thuận tùy ứng 
viên)  

Liên hệ: Ứng viên có nhu cầu dự tuyển vui lòng nộp hồ sơ và liên hệ: 

Công ty TNHH EPCIC tại địa chỉ: Lầu 4, số 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận 
Bình Thạnh, TP.HCM. 

Thông tin công ty: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yBJzSVslWE74NFZYxz4ZrW9jpOXRg0cC?usp=
sharing  

Điện thoại: 0974 889 352 (Ms Thúy – Phòng Nhân sự) 

Email:  thuy.dt@vepcic.com 

(Khuyến khích gửi hồ sơ scan qua email) 
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