Liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
TÂN TÀI NGUYÊN (TTN)
 🏛 Tầng 3, 800 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình
 ☎ 028 3811 8696


Web: www.tantainguyen.com

📱 0913825259 – Ms Khoa khoahth@tantainguyen.com
0938566286 – Mr Toàn toan@tantainguyen.com

CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN: 2 người, Nam
CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT: 2 – 3 người
NHÂN VIÊN KINH DOANH: 2 người
NHÂN VIÊN THI CÔNG, VẬN HÀNH: 2 người, Nam
Trình độ

Đại học/Cao đẳng

Chuyên ngành

Địa điểm làm việc
Yêu cầu:

Môi trường/Cấp thoát nước

TPHCM
 Thành thạo: word, excel, power point, Autocad.
 Có kỹ năng làm việc theo nhóm
 Yêu thích công việc kinh doanh; ngoại hình khá, năng động, tự tin, giao tiếp tốt (NV kinh doanh)
 Kinh nghiệm 1-2 năm (Chuyên viên dự án)

Mô tả công việc

 Kiểm tra hồ sơ, bản vẽ thiết kế, giám sát tiến độ, chất lượng hạng mục công việc
 Phối hợp với các phòng ban, thầu phụ giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá
trình thi công, báo cáo đầy đủ, kịp thời các công việc thực hiện cho lãnh đạo.
 Tính toán thiết kế công nghệ cho các hệ thống xử lý nước thải.
 Lập khái toán và dự toán cho các báo giá, hồ sơ dự thầu
 Thực hiện bản vẽ thiết kế thi công phần công nghệ.
 Hỗ trợ phòng dự án Hồ sơ thi công, nghiệm thu, các công việc khác
 Đọc và hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
 Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm thương mại của công ty.
 Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.
 Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, báo giá cho khách hàng. Theo dõi kết quả.
 Chốt đơn hàng, Soạn hợp đồng, Kiểm soát hồ sơ.
 Đôn đốc khách hàng tạm ứng, thu hồi công nợ, theo dõi tiến độ hàng hóa.
 Quản lý bộ phận kinh doanh (định hướng tương lai).
 Thi công, vận hành phần công nghệ hệ thống xử lý nước, nước thải.
 Pha chế hóa chất cho việc vận hành hệ thống xử lý nước, nước thải.
 Ghi nhận dữ liệu, tình trạng hàng ngày của hệ thống vào sổ tay theo dõi.
 Báo cáo kịp thời, chính xác các sự cố cho người quản lý, tìm phương án giải
quyết.

Hồ sơ bao gồm



Đơn ứng tuyển



Sơ yếu lí lịch.



Bản sao chứng minh nhân dân, các văn bằng, chứng chỉ (nếu có).



Bảng điểm photo (đối với sinh viên mới tốt nghiệp).

