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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

I. Giới thiệu Công ty 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9 

➢ Địa chỉ: Tầng 23, tòa Handico, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

➢ Thông tin thêm về phòng ban chuyên môn: 

+ Phòng ban trực thuộc của vị trí tuyển: Phòng Kỹ thuật thi công 

+ Người quản lý trực tiếp:  

➢ Kênh thông tin:  

+ Fanpage về Công ty: https://www.facebook.com/xaydungso9.vc9 

+ Website: https://vc9.vn/ 

II. Vị trí tuyển dụng Kỹ sư QC/QS 

III. Số lượng: 01 người Dự án Trạm Bơm Nước Sapa, Thị Trấn Sapa, Lào Cai 

IV. Quyền lợi 

- Thu nhập thỏa thuận. 

- Phụ cấp ăn, ở theo từng dự án của công ty 

- Hưởng đầy đủ ngày phép năm theo qui định 

- Hưởng các chế độ đãi ngộ, sinh nhật, thăm hỏi, thưởng lễ, 

Tết… theo chính sách chung của công ty 

- Tham gia các hoạt động, chương trình đoàn thể cho công ty tổ 

chức 

- Và các chế độ khác theo chính sách công ty  

V. Mô tả công việc 

- Bóc tách khối lượng, làm hồ sơ quản lý chất lượng công trường. 

- Triển khai vẽ shopdawing trình tổng thầu, chủ đầu tư. 

- Kiểm soát gia công và lắp đặt thép đúng bản vẽ shopdawing 

được phê duyệt. 

- Lập bản vẽ hoàn công và các nhiệm vụ khác được phân công. 

- Quản lý hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, làm công tác nội nghiệp 

của Phòng, ban. 

- Am hiểu các văn bản pháp luật có liên quan, xây dựng các văn 

bản nội bộ. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được 

giao 

VI. Yêu cầu 

- Nam, tuổi đời không quá 40 tuổi 

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng dân 

dụng và công nghiệp/Xây dựng cầu đường. 

- Có kinh nghiệm 1-2 năm trong ngành xây dựng dân dụng và 

công nghiệp/Xây dựng cầu đường. 

- Kinh nghiệm từ 3-5 năm trở lên làm QC/QS cán bộ nội nghiệp 
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- Nắm vững qui trình làm hồ sơ đầu vào, nghiệm thu, thanh quyết 

toán công trình 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo team, chịu được áp lực công 

việc.  

- Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, thuyết trình tốt 

- Thành thạo tin học và các phần mềm ứng dụng phục vụ cho 

công việc. 

VII. Thời gian làm việc Theo sắp xếp của BCH công trường 

VIII. Địa điểm làm việc 1. Dự án Trạm Bơm Nước Sapa, Thị Trấn Sapa, Lào Cai 

IX. Hồ sơ ứng tuyển 

- Hồ sơ nộp online gửi tới mail: tuyendung.vc9@gmail.com hoặc 

yen.vu@vc9.vn 

- Điện thoại: 02435540609 / 0929345467 – Mrs.Yến 

X. Hạn nộp hồ sơ 31/8/2022 
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