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TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN VÀ CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG (THỦY ĐIỆN) 

 

Mô tả công việc: 

- Chủ nhiệm, chủ trì các dự án/công trình, gồm các công việc: 

  Điều hành thực hiện tổng thể dự án/công trình; 

  Báo cáo, bảo vệ trước đối tác và cấp có thẩm quyền; 

  Tổng hợp hồ trình phê duyệt. 

 Và các công việc khác theo nhiệm vụ của chủ nhiệm, chủ trì theo quy định. 

- Trực tiếp thiết kế các dự án/công trình, gồm các công việc: 

 Lập báo cáo, thuyết minh, bản vẽ thiết kế (TKCS, TKKT, TKBVTC). 

 Lập phụ lục tính toán các loại; 

 Đo bóc khối lượng công trình; 

 Bảo vệ hồ sơ thiết kế trước đối tác; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến dự án/công trình theo phân công, chỉ 

đạo của lãnh đạo TCT. 

- Chịu trách nhiệm trước TCT về sản phẩm thực hiện. 

Yêu cầu ứng viên: 

- Tốt nghiệp Đại học phù hợp lĩnh vực công trình Nông nghiệp và PTNT, thủy 

điện. Ưu tiên nhân sự có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ. 

- Tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm thiết kế các công trình lĩnh vực công trình 

Nông nghiệp và PTNT, thủy điện. 

- Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.  

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT, thủy điện từ 

hạng II trở lên. 

- Có ý thức trách nhiệm và kỷ luật, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm 

việc theo nhóm. 

- Thành thạo các phần mềm tính toán theo yêu cầu thiết kế. 

- Cam kết gắn bó lâu dài với đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận công việc được giao, có 

tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc. 


