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Chức danh:  Cán bộ Quản lý dự án – Ban quản lý dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải
Phòng.

  

Mô tả Công việc:

  

-          Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc Tư vấn giám sát, Nhà thầu xây lắp thực hiện hợp đồng,
phụ lục hợp đồng theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường
và các các yêu cầu khác của hợp đồng xây lắp. Đề xuất báo cáo kịp thời Lãnh đạo Ban/ Phòng
những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

      

  

-          Tham gia công tác nghiệm thu hạng mục, gói thầu theo quy định Tổng Công ty.

  

-          Kiểm tra, xác nhận (hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định) xác nhận hồ sơ
hoàn công, hồ sơ thanh toán, tạm thanh toán theo quy định của hợp đồng, phụ lục hợp đồng và
của Tổng Công ty.

  

-          Theo dõi, xem xét các lệnh thay đổi về cơ sở pháp lý, khối lượng để báo cáo cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
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-          Thực hiện công tác tập hợp hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hạng mục, gói thầu
thuộc phạm vi quản lý.

  

-          Lập báo cáo hàng tuần, tháng và báo cáo đột xuất khác về tình hình thực hiện Hợp đồng
xây lắp theo quy định của Ban QLDA.

  

-          Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban QLDA đường ôtô cao tốc Hà
Nội-Hải Phòng.

  

* Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

  

  

Yêu Cầu công việc:

  

-          Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng Cầu đường các trường ĐH Giao thông
vận tải, ĐH Xây dựng.

  

-          Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA, chứng nhận hành nghề giám sát xây dựng
công trình; chứng chỉ đấu thầu.

  

-          Hiểu biết các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực XDCB.

  

-          Am hiểu công tác thanh quyết toán DA đầu tư xây dựng công trình giao thông

  

-          Có kỹ năng quản lý, điều hành, khả năng giao tiếp tốt.
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-          Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).

  

-          Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên với tư vấn, nhà thầu nước ngoài
hoặc làm việc cho công ty xây dựng nước ngoài.

  

-          Tối thiểu 5 năm liên tục làm công tác QLDA xây dựng công trình giao thông, đã quản lý
dự án/gói thầu có giá trị trên 100 tỷ đồng. (*)

  

(*) Ưu tiên:

    
    -  Cán bộ đã, đang làm Phó phòng QLDA trở lên tại các Ban QLDA công trình giao thông lớn
 
    -  Cán bộ đang làm việc tại các Ban QLDA công trình giao thông lớn, thực hiện công tác:
thanh toán, quyết toán; quản lý chất lượng, tiến độ; quản lý các gói thầu xây lắp.   

  

-          Trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; Cam kết làm việc với Tổng Công ty
lâu dài (ít nhất 3 năm).

  

-          Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao.

  

  

Quyền lợi:

  

-         Mức lương cạnh tranh.
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-        Chế độ tăng lương, thưởng theo quy chế của Công ty và theo năng lực của người lao động

  

* Trong quá trình phỏng vấn, nếu ứng viên thể hiện được năng lực và kinh nghiệm chuyên
môn tốt, Tổng Công ty sẽ xem xét đề xuất ở vị trí quản lý Phòng, Ban.

  

  

* Ứng viên quan tâm vui lòng nhấp vào nút "Nộp đơn" phía dưới để gửi CV trực tiếp về nhà tuyển
dụng. Hoặc gửi Hồ sơ trực tiếp về địa chỉ: Ban HCNS - Tầng 8,9,10 Tòa nhà LILAMA 10, 68
Phố Tố Hữu – Từ Liêm – Hà Nội. (cách ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến 200m)

  

    
    -  Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

 - Lý lịch ứng viên có dán ảnh theo mẫu của VIDIFI. Mẫu hồ sơ: Tải file tại đây .
 - Đơn tuyển dụng viết tay hoặc đánh máy
 - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
 - Bằng cấp chuyên ngành được đào tạo và các chứng chỉ có liên quan (bản sao có công

chứng)
 - Bản sao công chứng Giấy khai sinh; Chứng minh thư nhân dân
 - Giấy khám sức khoẻ (trong vòng 06 tháng trở lại)
 - 04 ảnh 4x6 mới nhất.   

    -  Ngoài bìa hồ sơ phải ghi rõ vị trí tuyển dụng, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. (Tổng Công
ty chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Hồ sơ đã nộp miễn trả lại)   
    -  Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 16/05/2014 đến hết ngày 15/06/2014 (Ưu tiên ứng viên gửi
Hồ sơ sớm).   

  

Kỹ năng

  

a. Kỹ năng bắt buộc: 
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-         Kỹ năng giao tiếp; k

  

-         Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

  

 b. Kỹ năng mong muốn: 

  

-         Kỹ năng thuyết trình.

  

-         Kỹ năng quản lý công việc.

  

Thông Tin Chung

  

-         Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

  

-         Nơi làm việc: Hà nội

  

-         Ngành nghề: Xây dựng; Giao thông.

  

-         Cấp bậc: Kỹ sư

  

Mức lương: Thỏa thuận

  

Thông Tin Liên Hệ
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Tên công ty: VIDIFI.,JSC

Địa chỉ công ty: Tổng Công ty VIDIFI, Tầng 8,9,10 Tòa nhà LILAMA 10, 68   Phố Tố Hữu – Từ Liêm – Hà Nội.

Tên người liên lạc: Mr Nguyễn Hoài Nam 

Số điện thoại: 043 7711668   (Máy lẻ 107). DĐ: 0904.269.050

Email: tuyendungvidifi@gmail.com

Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn   ngữ:Tiếng Việt
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