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Stt Tiêu chí Mô tả 

1. Chuyên môn được đào tạo1 Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và 
công nghiệp, tốt nghiệp loại Khá trở lên 

2. Kỹ năng cần có 

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm 
chuyên ngành xây dựng như: Revit, AutoCAD, 
Microsoft project… 
- Thành thạo các nghiệp vụ thi công, thiết kế 
công trình xây dựng; 
- Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư, 
thiết bị xây dựng - lắp đặt công trình; 
- Nắm vững các quy định pháp luật về Luật Xây 
dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác 
có liên quan; 
- Giao tiếp tốt;  
- Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt. 

3. Công việc sẽ đảm trách 

- Quản lý theo dõi nhà cửa, vật kiến trúc, các 
công trình xây dựng của trường, báo cáo theo 
định kỳ; 
- Lập dự án, dự toán, đấu thầu xây dựng, sửa  
chữa nhà cửa, vật kiến trúc; 
- Giám sát thi công, kiểm tra khối lượng quyết  
toán các hạng mục, công trình hoàn thành; 
- Lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các hạng mục 
công trình; 
- Theo dõi, duy tu, bảo trì máy móc, trang thiết bị 
PCCC. Hệ thống chống sét các cơ sở. 

4. Các yêu cầu khác 

- Ưu tiên có chuyên môn quản lý dự án, có chứng 
chỉ giám sát công trình; 
- Ưu tiên có thâm niên công tác trong lĩnh vực 
liên quan; 
- Có đạo đức nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm 
cao; trung thực, sáng tạo và nhiệt tình. 
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1 Ngành, chuyên ngành, nghề, lĩnh vực... ứng viên được đào tạo. 


