Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế
ĐÔNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.03 /2022/CV-ĐN
Về việc: Thông báo tuyển dụng kỹ sư thiết kế
ngành cầu đường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đông Nam có nhu cầu tuyển dụng 03 kỹ sư thiết kế
chuyên ngành cầu đường với các yêu cầu như sau:
- Giới tính: Nam.
- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành.
- Kinh nghiệm > 1 năm.
- Có kinh nghiệm thiết kế các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, Excel, Sap, Midas, Civil 3D…
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Năng động, sáng tạo, chịu khó.
- Có nguyện vọng làm việc lâu dài.
- Sức khỏe tốt, yêu thích và giỏi thể thao, đặc biệt là bóng đá.
Hồ sơ xin việc:
- Đơn xin việc được viết tay.
- Giới thiệu bản thân, quá trình công tác.
- Bảng điểm, bằng cấp và chứng chỉ.
- Các giấy tờ khác theo quy định.

Ngoài ra Công ty chúng tôi có nhu cầu nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp ngành xây
dựng cầu đường.
Liên hệ: liên hệ trực tiếp tại công ty
- Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đông Nam
- Địa chỉ: 498/13/3 Đường số 10 (Nguyễn Văn Khối), P. 9, Q. Gò Vấp, TPHCM
- Gặp Mr Nguyên: 0913 868 465.
- Email: pcaonguyen@gmail.com.

Rất mong Quí Trường thông báo đến các ứng viên được biết.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
 Như trên.
 Lưu VP.

