
 
 

 
Mô tả công việc 

Nhân viên Giám sát Công 
trình Xây dựng 

Mã văn bản: MTCV - NVXD 
Phiên bản: 01 
Ngày phát hành: 10/08/2017 
Ngày bắt hiệu lực: 10/08/2017 
Số trang: 1/1 
 

 

 Chức vụ : Nhân viên Giám sát Công trình Xây dựng 

 Bộ phận  : Ban Xây dựng 

 Nơi làm việc : Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

 Nhóm nhân viên : Gián tiếp 

 

  BÁO CÁO CHO:   

  Báo cáo trực tiếp cho:  Trưởng ban Xây dựng hoặc Giám đốc Sản xuất 

Báo cáo gián tiếp cho: Tổng giám đốc 

 

  CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH: 

1. Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo trì, sữa chữa các hạng mục liên quan đến 

các tòa nhà trong toàn hệ thống; 

2. Làm việc với nhà thiết kế để thiết kế các cấu trúc công trình nhà xưởng/ dân dụng mới; 

3. Đọc bản vẽ thiết kế, triển khai tiến độ thi công và giám sát công trình; 

4. Hỗ trợ nhân viên mua hàng tìm kiếm các sản phẩm và vật liệu xây dựng để thi công 

công trình; 

5. Đánh giá chất lượng công trình, đề xuất góp ý kỹ thuật để nghiệm thu công trình giám 

sát liên quan; 

6. Quản lý các hạng mục tồn kho liên quan đến xây dựng trong công ty; 

7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban Xây dựng/ Giám đốc 

Sản xuất; 

 

  CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: 

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng và các 

ngành có liên quan; 

2. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc; 

3. Có kỹ năng giao tiếp tốt; Nói và viết tiếng Việt tốt; 

4. Có tinh thần trách nhiệm cao;  

5. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, đi công tác và hỗ trợ đồng nghiệp 

trong công việc;  

6. Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến; 

7. Có sức khỏe tốt. 

                      

           

          


