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TT Đơn vị tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu  

Mã 

ngạch/chức 

danh nghề 

nghiệp 

Tiêu chuẩn 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Tin học Ngoại ngữ 

1 Phòng Tổng hợp  04   
  

1.1  

Thực hiện tiếp nhận các 

dịch vụ tư vấn, làm hợp 

đồng và thanh lý các hợp 

đồng kinh tế 

01 01.003 

Đại học Kỹ thuật 

Công trình xây 

dựng 

 Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản  

Sử dụng được 

ngoại ngữ  

1.2  

Tổng hợp kiểm soát chất 

lượng KQTT TK-DT; 

Thực hiện thẩm tra đề 

cương thí nghiệm đối 

chứng, nghiệm thu công 

trình 

01 01.003 
Đại học Kỹ thuật 

công trình 

 Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản  

Sử dụng được 

ngoại ngữ  

                                           
1  Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn ngạch/chức danh nghề nghiệp viên chức của từng vị trí dự tuyển. 



1.3  Kế toán viên 01 06.031 

Đại học thuộc 

chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, 

tài chính. 

 Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản  

Sử dụng được 

ngoại ngữ  

1.4  Kế toán viên trung cấp 01 06.032 

Cao đẳng trở lên 

thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính 

 Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản  

Sử dụng được 

ngoại ngữ  

2 Phòng Kinh tế  04     

2.1  Thẩm kế viên hạng III 01 V.04.02.06 

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng DD.  

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương  

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 

2.2  Thẩm kế viên hạng III 01 V.04.02.06 

Thạc sĩ Kỹ thuật 

Công trình xây 

dựng DD-CN 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương  

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 

2.3  Thẩm kế viên hạng III 01 V.04.02.06 

Đại học Công 

nghệ Kỹ thuật 

Vật liệu Xây 

dựng 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương  

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 



2.4  Thẩm kế viên hạng III 01 V.04.02.06 

Đại học Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (chuyên 

ngành DD-CN) 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương  

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 

3 Phòng Kỹ thuật  05     

3.1  Thẩm kế viên hạng III 02 V.04.02.06 

Đại học Kỹ sư 

điện công nghiệp 

hoặc kỹ thuật 

điện công trình. 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương  

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 

3.2  Kiến trúc sư hạng III  01  V.04.01.02 
Đại học chuyên 

ngành kiến trúc. 

Kỹ năng sử dụng 

được ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 3 

Kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

3.3  Thẩm kế viên hạng III 01 V.04.02.06 

Đại học xây dựng  

công trình giao 

thông (cầu + 

đường bộ). 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương  

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 

3.4  Thẩm kế viên hạng III 01 V.04.02.06 

Đại học Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (chuyên 

ngành DD-CN) 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương 

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 



4 

Phòng Thí nghiệm 

Vật liệu Kết cấu 

Công Trình 

 05     

4.1  Thẩm kế viên hạng III 01 V.04.02.06 

Đại học xây dựng  

công trình Thủy 

lợi hoặc 

NN&PTNT (hoặc 

tương đương) 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương 

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 

4.2  Thẩm kế viên hạng III 01 V.04.02.06 

Đại học xây dựng 

công trình DD-

CN 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương 

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 

4.3  Thẩm kế viên hạng III 03 V.04.02.06 

Đại học Kỹ thuật 

Công trình xây 

dựng 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản hoặc tương 

đương 

Chứng chỉ 

A2 hoặc 

tương đương 

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 18     

 


