
              

  

 

 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Công ty 3DST, là nhà cung cấp giải pháp kết cấu thép, cung cấp các sản phẩm bao 

gồm tư vấn thiết kế các công trình kết cấu thép ( trường học , bệnh viện , nhà 

xưởng , nhà cao tầng , các khu công nghiệp lọc hóa dầu ). Chuyên cung cấp dịch vụ 

triển khai bản vẽ chi tiết cho việc thi công lắp dựng kết cấu thép  

Địa điểm làm việc: Yên Sở– Hà Nội. 

Số lượng : 10 Người 

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

NHIỆM VỤ 

* Triển khai bản vẽ chi tiết bố trí chung , bản vẽ lắp dựng theo hướng dẫn của 

trưởng nhóm 

*Triển khai mô hình 3D kết cấu thép bằng phần mềm Tekla ( Không yêu cầu 

kinh nghiệm sẽ được đào tạo). 

*Thực hiện các yêu cầu từ trưởng nhóm 

TRÁCH NHIỆM: 

- Chịu trách nhiệm về kết quả hoàn thành công việc của Phòng theo mục tiêu, kế 

hoạch đã giao và phạm vi chức năng nhiệm vụ. 

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng, các nguyên tắc nội quy lao động của Công ty. 

- Đảm không để xảy ra ách tắc công việc với các nhân viên khác trong nhóm 

3.  CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: 

- Mức lương 5000000-7000000 VND  

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội được đào tạo nghiệp vụ thường 

xuyên. Được tham gia các dự án nước ngoài làm việc với chuyên gia nước ngoài 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, 

BH chăm sóc sức khỏe toàn diện, thưởng lễ, tết, phép, nghỉ mát hàng năm,…và 

các chế độ khác theo quy định của Công ty. 

- Ngoài các chế độ phúc lợi nêu trên theo quy định còn có một số chính sách khác 

như: Tổ chức sự kiện theo chủ đề ngày kỹ niệm như : 8/3, 6/1, 20/10, sinh nhật 

công ty, tết trung cho con em CBNV, tiệc tất niên cuối năm, tiệc họp mặt đầu 

xuân. 

 



              

  

 

 

 

4. YÊU CẦU 

* Yêu cầu chung: 

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp, Đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, chế 

tạo máy , cơ khí và các chuyên ngành kĩ thuật khác 

- Ưu tiên sinh viên có đồ án tốt nghiệp liên quan đến kết cấu thép 

- Ưu tiên  sinh viên mới ra trường , không yêu cầu kinh nghiệm. 

- Đọc hiểu Được bản vẽ thiết kế 

- Biết Tiếng Anh là một lợi thế 

- Chịu được áp lực theo tiến độ, linh hoạt, sáng tạo trong công việc 

- Có khả năng làm việc nhóm, trung thực, thẳng thắn. 

- Có tinh thần học hỏi  

* Yêu cầu khác: 

- Có sức khỏe tốt, giao tiếp tốt, 

- Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc 

- Kỹ năng xử lý tình huống tốt 

* Hồ sơ bao gồm : sơ yếu lý lịch bản thân( bằng tiếng việt, hoặc tiếng anh).  

Gửi về email: nguyenlavu@gmail.com  

Số điện thoại : 0967280635 

Hạn cuối nhận hồ sơ : 05/07/2017 


