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1/ Cán bộ Dự toán, Thẩm định giá, Thanh toán (10): Tốt nghiệp đại học Xây dựng hoặc đại
học Giao thông vận tải chuyên ngành Kinh tế xây dựng, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc
về công tác dự toán, thẩm định giá, thanh toán trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng giao thông,
quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp, cầu đường. Ưu tiên các ứng viên có trình độ tiếng Anh
tốt.

      

  

2/ Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (5): Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng
dân dụng và Công nghiệp, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm Quản lý dự án đầu tư các Khu
công nghiệp và Khu đô thị, tiếng Anh tốt.

  

3/ Cán bộ quản lý hợp đồng xây lắp (10): Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cầu đường, có ít
nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, thi công hoặc giám sát thi công công trình giao
thông. Ưu tiên người đã làm việc cho các Ban quản lý dự án. Tiếng anh đọc dịch tài liệu kỹ
thuật.
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4/ Chuyên viên tài chính (5): Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Tài chính, có ít nhất 4 năm
kinh nghiệm về phân tích tài chính dự án, tài chính doanh nghiệp hoặc tài chính quốc tế, tiếng
Anh giao tiếp tốt.

  

5/ Nhân viên lễ tân (1): (Nữ) Tốt nghiệp trung cấp Du lịch hoặc các ngành tương đương. Yêu
cầu có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, ngoại hình khá.

  

Thông tin chung cho mỗi tin đăng:

  

- Chế độ tốt, lương theo khả năng và năng lực của ứng viên

  

- Hồ sơ gồm:

  

+ Bản tóm tắt quá trình học tập và công tác của bản thân theo mẫu (đính kèm) tại đây

  

+ Sơ yếu lý lịch

  

+ Các văn bằng chứng chỉ phô tô công chứng

  

+ 2 ảnh 4x6

  

Gửi đến địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà VIT 519 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội (Tổng Công ty sẽ mời
ứng viên đạt yêu cầu tham dự phỏng vấn).

  

- Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/09/2010
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-          Liên hệ: Anh Nhữ Phương Anh

  

-          Điện thoại: (04) 37711668 máy lẻ 113 - 0912633666

         

-          Email:tuyendungvidifi@gmail.com
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