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MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ 

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG 

Mã số: NSĐT/QT-01/M03 

Hiệu lực: …/…/…. 

Vị trí: Kỹ sư thiết kế xây dựng/Kỹ sư kết cấu 

Đơn vị: PECE 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:  

1 

- Làm việc chung với các bộ phận liên quan để hoàn thành đồ án/hồ sơ thiết kế; 

- Tính toán kế cấu công trình, tính toán xây dựng 

- Lập bản vẽ thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn, quy định; 

- Lập thuyết minh, phụ lục tính toán; 

- Thiết kế phần xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. 

- Thiết kế xây dựng các dự án Nhà máy điện (Gió, điện mặt trời, Trạm, đường dây…) 

 

QUYỀN HẠN:  

1 
Tham mưu, đề xuất, bảo lưu ý kiến/ quan điểm chuyên môn với cấp trên trực tiếp các 

vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung công việc 

2 
Yêu cầu các CBNV cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ/ 

chức năng công việc của mình. 

3 

Tham gia, đóng góp ý kiếm với các cá nhân/ bộ phận khác trong Công ty với mục đích 

nâng cao hiệu quả công việc của cá nhân/ bộ phận đó cũng như hiệu quả sản xuất kinh 

doanh chung của toàn Công ty. 

.4 
Được quyền từ chối tiếp nhận yêu cầu từ các đơn vị nếu không đúng nội quy, quy định, 

quy chế, quy trình đã ban hành  

5 Có quyền báo cáo vượt cấp nếu thấy cần thiết vì lợi ích chung của Công ty 

 

QUAN HỆ CÔNG TÁC:  

1. Phối hợp tác nghiệp nội bộ: Có 2. Phối hợp tác nghiệp bên ngoài: Khi cần 

thiết 

  

3. Báo cáo cấp trên trực tiếp: Có 4. Quản lý cấp dưới trực tiếp: Không 

  

II. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG 

Nội dung Tiêu chuẩn 

1. TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC: 

- Trình độ học vấn 
 Tiến sĩ  Thạc sĩ  Cử nhân Đại học/ Kỹ sư 

 Cao đẳng  Trung cấp  Phổ thông trung học 
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Nội dung Tiêu chuẩn 

- Trình độ chuyên ngành 
Kỹ thuật xây dựng/ xây dựng dân dụng và công nghiệp và 

các ngành xay dựng khác có liên quan 

- Kiến thức pháp luật Tuân thủ theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam 

2. KỸ NĂNG: 

- Ngoại ngữ Đọc hiểu bản vẽ chuyên ngành. 

- Tin học 
Thành thạo Microsoft Office, Thành thạo phần mềm tính 

toán kết cấu Sap, Etab…….Thành thạo Autocad 

- Kỹ năng mềm Giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực 

3. NĂNG LỰC: 

- Kinh nghiệm công tác Không yêu cầu, ưu tiên người có kinh nghiệm. 

- Năng lực chuyên môn 

Sử dụng thành thạo phần mềm Sap, Etabs, biết sử dụng cơ 

bản các phần mềm Revit và các phần mềm xây dựng liên 

quan. 

- Năng lực chung 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực 

- Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có trách nhiệm. 

- Có thái độ tốt với công việc, ham học hỏi. 

- Có thể đi được dự án 

4. YÊU CẦU CHUNG: 

- Giới tính  Nam  Nữ   Không phân biệt 

- Độ tuổi  

- Giọng nói/ giao tiếp Giao tiếp tốt, thân thiện 

- Ngoại hình/ phong cách Không yêu cầu 

- Phẩm chất cá nhân 

Hòa đồng, kỹ tính, nắm bắt nhanh, cẩn thận, có tinh thần 

trách nhiệm, chịu được áp lực trong công việc, kỹ năng làm 

việc độc lập 

5. MỨC LƯƠNG 10.000.000 – 20.000.000 tùy theo năng lực. 

  

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH TUYỂN DỤNG CẤP THẨM QUYỀN 

 

 

 

 

___________________ ______________________ ___________________ 

Ngày: ___/___/_____ Ngày: ___/___/_____ Ngày: ___/___/_____ 


