Tuyển dụng kỹ sư địa chất công trình tháng 5 – 2011
Thứ ba, 09 Tháng 11 2010 13:55

Mô tả công việc:

- Báo cáo các vấn đề về địa kỹ thuật của các gói thầu với Giám đốc Ban Kỹ thuật;

- Tư vấn cho Giám đốc Ban Kỹ thuật toàn bộ các vấn đề liên quan đến địa kỹ thuật nhằm đạt
được chất lượng cao trong công tác thi công.

-

Xem xét các tài liệu khảo sát địa kỹ thuật và thiết kế xử lý đất yếu do Tư vấn thiết kế lập;

-

Kiểm tra và giám sát các khảo sát địa kỹ thuật bổ sung do Nhà thầu thực hiện (nếu có);

-

Kiểm tra và xem xét các thay đổi về phương pháp xử lý đất yếu do Nhà thầu đề xuất;

Giám sát và đánh giá các vấn đề về địa kỹ thuật, thiết kế và thực hiện xử lý đất yếu và
móng công trình trong quá trình thi công;
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Giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thiết kế và thực
hiện xử lý móng và tính ổn định của nền đất yếu và đóng cọc.

-

Tham gia vào các cuộc họp chuyên môn, tư vấn các vấn đề liên quan đến xử lý đất yếu.

-

Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban Kỹ thuật.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học, chuyên địa kỹ thuật các trường Đại học XD, Mỏ Địa chất…
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Giấy phép hành nghề giám sát thi công công trình giao thông (do Sở XD hay Bộ XD cấp)
- Am hiểu quy định của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công tác

- Tiếng Anh giao tiếp.

Quyền lợi: Mức lương cạnh tranh.

Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 30/4/2011 (Ở ngoài bìa hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển, số điện
thoại, email liên hệ).
Nơi nhận Hồ sơ:
Mr. Hải Văn – Ban Hành chính Nhân sự
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam -VIDIFI.,JSC
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Tầng 4/5, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3.77.11.668 (máy lẻ 130) Hoặc gửi CV qua Email: Tuyendungvidifi@gmail.com

(Download mẫu đơn dự tuyển tại đây )
Lưu ý:
- Ưu tiên hồ sơ đến sớm
- Tổng Công ty không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.
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