
--------------------------------------------TUYỂN DỤNG ----------------------------------- 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ  

TUYỂN DỤNG 

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư thủy văn - môi trường. 

Số lượng: 02 người (nam) 

YÊU CẦU:  

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Thủy văn, Kỹ thuật tài nguyên nước, 

Thủy văn học, Quản lý tài nguyên nước và các chuyên ngành khác có liên quan 

đến vị trí tuyển dụng. 

+ Có thể đi công tác 

+ Có có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn là một lợi thế.  

+ Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết có trách nhiệm trong công việc.  

Mô tả công việc: 

+ Đi khảo sát hiện trường và lập hồ sơ thủy văn theo sự phân công chỉ đạo của cấp 

trên. 

QUYỀN LỢI:  

+ Mức lương: thoả thuận 

+ Lương tháng 13, ăn ca, thưởng các ngày lễ lớn.... 

+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định 

+ Tham quan du lịch hàng năm 

Hồ sơ ứng tuyển: 

1. Đơn xin việc 

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận địa phương nơi cư trú  

3. Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu (bản sao) 

4. Chứng minh thư nhân dân (bản sao) 

5. Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, các văn bằng, chứng chỉ liên quan (bản sao) 

Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời hạn: Cho đến khi đủ số lượng.  

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến phòng Tổ chức 

hành chính (Tầng 4, nhà B, khu liên cơ quan, số 278, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, 

Hà Nội). 

- Ngoài phong bì nơi nhận ghi rõ: Phòng Thủy văn - Môi trường 

- Điện thoại liên hệ: 0243 513 4431/ 0988.300.299 (Mr Hưởng) hoặc 0812356651 ( 

Ms Nguyên) 

- Email: huong.4Lc@gmail.com 

 


