Mô tả công việc

Nhân viên xây dựng

Mã văn bản:
Phiên bản: 01
Ngày phát hành: 01/11/2016
Ngày bắt hiệu lực: 01/11/2016
Số trang: 2/2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/JOB DESCRIPTION
Position Title/ Chức vụ
Department/ Bộ phận

: Construction staff/ Nhân viên Xây dựng
: Construction Office/ Ban Xây dựng

Location/Nơi làm việc

: National Road 30, Ward 11, Cao Lanh city, Dong
Thap Province/ Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Pay Classification/Nhóm nhân viên

: Indirect/ Gián tiếp

REPORTS TO/ BÁO CÁO CHO:

Production manager/ Giám đốc sản xuất

List Primary Responsibilities/Accountabilities/ Các trách nhiệm chính:
1. Plan and implement maintenane, repairement all the items relating to building of
the company
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo trì, sữa chữa các hạng mục liên quan đến
tòa nhà trong toàn công ty;
2. Fix all the damages of the buildings
Sửa chữa những hư hỏng liên quan đến tòa nhà;
3. Work with designers to design the new factory or construction areas.
Làm việc với nhà thiết kế để thiết kế các cấu trúc công trình nhà xưởng/ dân dụng
mới;
4. Read the designs, implement and monitor the construction
Đọc bản vẽ thiết kế, triển khai tiến độ thi công và giám sát công trình;
5. Support purchaser to find the construction materials and products for constrution
implementation
Hỗ trợ nhân viên mua hàng tìm kiếm các sản phẩm và vật liệu xây dựng để thi công
công trình;
6. Evaluate the construction
Đánh giá công trình;
7. Manage the stock items relating to construction at the company.
Quản lý các hạng mục tồn kho liên quan đến xây dựng trong công ty;
8. Perform other related duties as required under the direction of Production manager
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Sản xuất.
Experience/Skills/Education Requirements/ Các yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng và
trình độ văn hóa
EDUCATION:
Graduate at least from higher school and college on construction or related fields
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc tương đương
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EXPERIENCE:
 Have 1 more year of work experience
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
 Good at IT and capable in operating the construction software and draw autocad.
Thành thạo tin học văn phòng và có thể chạy phần mềm xây dựng để vẽ autocad
 Have good communication skill, Have capacity to work independently, work in
group
Có kỹ năng giao tiếp tốt; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
 Adapt quickly and have new initiattives in works
Nắm bắt công việc nhanh và đưa ra ý tưởng mới trong công việc
 Have high responsibility, enthusiastic, honesty and having sense of saving for
company
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, trung thực và tiết kiệm chi phí cho công ty.

