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 Giám sát và triển khai thi công các công trình theo sự phân công.
 Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng
hàng tháng của các đơn vị phụ trách.
 Phối hợp các bên liên quan giải quyết các vấn đề thi công, phát sinh tại công
trình.
 Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật - chất lượng - an toàn công trình. (Ghi nhận, lập
biên bản vi phạm và phối hợp với các bên xử lý)
 Theo dõi và tính khối lượng, nghiệm thu hoặc các phát sinh các hạng mục thi
công để làm cơ sở thanh toán với chủ đầu tư và thầu phụ.
 Lập báo cáo định kỳ, báo cáo công việc theo yêu cầu.
 Giám sát/kiểm soát tiến độ theo tuần/tháng/tổng.
 Các công việc được phân công từ Trưởng phòng/CHT.

 Giới tính: Nam 
 Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực: cấp thoát
nước, hạ tầng kỹ thuật, Giao thông.
 Chứng chỉ: Chứng chỉ giám sát hạng 3 hoặc đã từng làm chỉ huy trưởng/ chỉ huy
phó/ giám sát các công trình quy mô cấp 3.
 Sức khoẻ:  Tốt, có thể đi công tác dài ngày, ưu tiên ứng viên chưa lập gia đình
 Kinh nghiệm:  từ 02 năm làm việc vị trí tương đương.
 Khả năng: Có trách nhiệm, tinh thần làm việc theo nhóm và độc lập, chịu được áp
lực công việc cao.
 Có khả năng đọc bản vẽ và tài liệu liên quan, biết sử dụng các chương trình phần
mềm đồ họa như Autocad, MS Office, Project,…

 Lương 12-15 triệu/ thỏa thuận theo năng lực.
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất nếu có.
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên.
 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có).
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(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

NHÂN VIÊN CUNG ỨNG
 

 Phụ trách tìm kiếm nhà cung cấp, thu mua vật tư thiết bị, thu thập chứng từ để
phục vụ công tác nghiệm thu cho công trình.
 Theo dõi đơn hàng nhà cung cấp và công nợ đến hạn.
 Phối hợp với các bộ phận QA/QC để kiểm tra chất lượng hàng hóa theo hợp
đồng.
 Thực hiện các báo cáo đánh giá nhà cung cấp...
 Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý trực tiếp giao

Trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên ngành môi trường, cấp thoát nước, kinh tế 
 Không cần kinh nghiệm, đào tạo
 Chịu khó học hỏi, cẩn thận
 Có kỹ năng giao tiếp là một lợi thế
 Ưu tiên có nghiệp vụ xuất nhập khẩu - biết Tiếng Anh

 Lương 10-14 triệu/ thỏa thuận theo năng lực.
Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có)
Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có)

Mô tả công việc:
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5.

Yêu cầu ứng viên:
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Chế độ Phúc lợi 
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(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH - BẢO TRÌ
 

 Theo dõi kiểm tra, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải.
 Vận hành bảo trì thiết bị máy móc trong hệ thống XLNT.
 Vệ sinh hệ thống xử lý nước thải theo định kỳ.
 Sử dụng các thiết bị phân tích mẫu nhanh.
 Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của cấp quản lý
trực tiếp.

 Bằng cấp: Trung cấp/cao đẳng/đại học về chuyên ngành môi trường/ điện/ cơ khí.
 Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm, sẽ hướng dẫn và đào tạo trong quá trình
làm việc.
 Chấp nhận đi công tác tỉnh khi được điều động.
 Giới tính: Nam, có sức khỏe tốt.

 Lương 9-15 triệu/ thỏa thuận theo năng lực.
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có).
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên.
 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có).

Mô tả công việc:
1.
2.
3.
4.
5.

Yêu cầu ứng viên:
1.
2.

3.
4.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
5.

www.caitienxanh.com

hr@caitienxanh.com



(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ
 

  Khảo sát, tính toán thiết kế cơ sở, thuyết minh kỹ thuật.
 Thực hiện hồ sơ trình duyệt thiết bị, vật tư.
 Triển khai bản vẽ thi công/ bản vẽ dự thầu.

 Bằng cấp: cao đẳng/đại học về chuyên ngành môi trường.
Thành thạo Autocad/ Revit kết cấu.
 Mức kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 Loại công việc: Toàn thời gian cố định.
 Giới tính: Nam/Nữ.

 Lương 10-15triệu/ thỏa thuận theo năng lực.
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có).
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên.
 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có).

Mô tả công việc:
1.
2.
3.

Yêu cầu ứng viên:
1.
2.
3.
4.
5.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
5.

www.caitienxanh.com

hr@caitienxanh.com



(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
 

 Thiết kế kết cấu, chi tiết kết cấu. 
 Thiết kế Biện pháp thi công - phần ngầm.
 Sử dụng phần mềm: Autocad - và phần mềm chuyên nghành kết cấu : Sap 2000 -
Etab - Plaxix...

 Bằng cấp: Cao đẳng/ đại học các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực: cấp thoát
nước, hạ tầng kỹ thuật, Giao thông.
 Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu hạng 3.
 Có tinh thần trách nhiệm với công việc, kỹ năng làm việc nhóm.
 Mức kinh nghiệm: có kinh nghiệm 1 năm trở lên.
 Loại công việc: Toàn thời gian cố định.
 Giới tính: Nam/nữ

 Lương 10-15 triệu/ thỏa thuận theo năng lực.
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có).
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên.

Mô tả công việc:
1.
2.
3.

Yêu cầu ứng viên:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
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(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐIỆN
 

Thiết kế tủ điện, bản vẽ điện thi công mạch động lực, điều khiển PLC, HMI, Scada
 Hỗ trợ làm lắp đặt tủ điện khi cần.
 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
 Kinh nghiệm 1-2 năm

 Lương 10-15 triệu/ thỏa thuận theo năng lực 
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có)
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên
 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có)

Mô tả công việc:
1.
2.
3.
4.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
5.
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(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN DỰ THẦU

 Phối hợp các phòng ban để thu thập các dữ liệu để hoàn thành hồ sơ dự thầu.
 Liên hệ NCC để có báo giá các hạng mục cần thiết để dự thầu và lên đơn giá các
hạng mục đấu thầu.
 Hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu theo yêu cầu mời thầu.

 Bằng cấp: cao đẳng/đại học về chuyên ngành môi trường/cấp thoát nước/xây
dựng.
 Biết sử dụng, đọc, vẽ Autocad.
 Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
 Mức kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 Loại công việc: Toàn thời gian cố định.
 Giới tính: Nam/Nữ.

 Lương 10-15 triệu/ thỏa thuận theo năng lực.
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có).
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên.
 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có).

Mô tả công việc:
1.
2.

3.

Yêu cầu ứng viên:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
5.

www.caitienxanh.com

hr@caitienxanh.com



(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN QS

 Thực hiện hồ sơ giá trị thanh/quyết toán theo công trình/ dự án/ hợp đồng.
 Theo dõi, kiểm tra, phát hành hồ sơ thanh/quyết toán.
 Đàm phán, mời thầu và lựa chọn thầu phụ.
 Biết sử dụngAutocad.

 Bằng cấp: cao đẳng/đại học về kinh tế xây dựng/ môi trường/ Cấp thoát nước.
 Mức kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp.
 Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
 Loại công việc: Toàn thời gian cố định.
 Giới tính: Nam/Nữ.

 Lương 10-18 triệu/ thỏa thuận theo năng lực
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có).
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên.
 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có).

Mô tả công việc:
1.
2.
3.
4.

Yêu cầu ứng viên:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
5.

www.caitienxanh.com

hr@caitienxanh.com



(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ

 Am hiểu bản vẽ triển khai thi công; kiểm tra, giám sát quy trình lắp đặt.
 Giải quyết các vấn đề tại công trình.
 Kiểm soát tiến độ tuần, tháng, tổng.
 Kiểm soát chất lượng lắp đặt công nghệ; an toàn thi công.
 Thực hiện nghiệm thu giai đoạn, hoàn công công trình.
 Sử dụng thành thạo Autocad.
 Có kỹ năng quan sát, giao tiếp.
 Chấp nhận đi công tác.
 Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 3 là một lợi thế.

 Bằng cấp: cao đẳng/đại học môi trường, cấp/thoát nước.
 Mức kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 Loại công việc: Toàn thời gian cố định.
 Giới tính: Nam

 Lương thỏa thuận theo năng lực từ 10-18 triệu hoặc thỏa thuận khác.
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có).
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên.
 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có).

Mô tả công việc:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yêu cầu ứng viên:
1.
2.
3.
4.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
5.
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(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG/ SALE ADMIN

 Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và nhanh chóng chuyển bộ phận liên quan.
 Thực hiện các công việc thanh/quyết toán nội bộ.
 Thực hiện các hồ sơ thanh toán cho các hợp đồng dịch vụ.
 Thực hiện các báo giá dịch vụ
 Sắp xếp lịch bảo trì, bảo hành các dự án hằng tháng.
 Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thư đánh giá dịch vụ

 Bằng cấp: Trung cấp/cao đẳng/đại học về chuyên ngành môi trường/ QTKD/ Kinh
tế/ MKT…
 Mức kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm sẽ đào tạo.
 Nhanh nhẹn, hoạt bác trong công việc..
 Loại công việc: Toàn thời gian cố định.
 Giới tính: Nữ.

 Lương 8-15 triệu/ thỏa thuận theo năng lực.
 Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc; thưởng đột xuất (nếu có)
 Hưởng quy chế phúc lợi, hiếu hỉ thường niên
 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có)

Mô tả công việc:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yêu cầu ứng viên:
1.

2.
3.
4.
5.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
5.

www.caitienxanh.com

hr@caitienxanh.com



(028) 6293 7793
23/19 Duong Duc Hien

Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, HCM city

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

 Thu thập thông tin, tìm kiếm Khách hàng dự án là các Doanh nghiệp, Nhà máy có
nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường.
 Tiếp cận, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các Khách hàng tiềm năng
(Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn, Các cơ quan ban ngành…).
 Theo dõi, nắm bắt diễn biến trong quá trình thực hiện dự án để gia tăng cơ hội
trúng thầu.

Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, kỹ thuật (môi trường, xây dựng,…)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh dự án hoặc bán hàng kỹ thuật, kinh
doanh các thiết bị, vật tư, hóa chất, ngành hàng nước, môi trường.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm ở lĩnh vực môi trường sẽ được đào tạo.
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Uy tín, trung thực và đạo đức nghề nghiệp tốt. 
Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế.

 Lương cứng 10- 15tr +doanh số.
 Thưởng các ngày Lễ trong năm.
 Thưởng cuối năm: Lương tháng 13 + thưởng năng suất + nhân viên xuất sắc. 
 Hưởng 100% chế độ BHXH – BHYT – BHTN khi ký hợp đồng chính thức.
 Chế độ tham quan nghỉ mát hàng năm.

Mô tả công việc:
1.

2.

3.

Yêu cầu ứng viên:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Chế độ Phúc lợi 
1.
2.
3.
4.
5.

www.caitienxanh.com

hr@caitienxanh.com


