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BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO VỊ TRÍ 
CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT 

 
1. CHỨC DANH: Chuyên viên kỹ thuật  

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Thực hiện công việc phân tích, hệ thống, số hóa hồ sơ địa chất công trình 

- Hỗ trợ các công việc của Phòng kỹ thuật 

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Phú Nhuận, Tp. HCM  

4. LƢƠNG/THƢỞNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC:  

- Lƣơng/thƣởng thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.  

- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của 
pháp luật.  

- Môi trƣờng làm việc năng động chuyên nghiệp.  

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.  
 
5. YÊU CẦU TỐI THIỂU:  

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất công trình, xây dựng, giao thông.  

- Đọc hiểu và lập đƣợc hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình 

- Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: hệ thống mạng máy tính.  

- Ƣu tiên kỹ sƣ đã có kinh nghiệm trong công việc biên tập dữ liệu bản đồ, số 
hóa dữ liệu bản đồ và các phần mềm Địa kỹ thuật. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm: MS Office, Autocad, Map 
Info, và các phần mềm liên quan đến công việc xử lý bản đồ.  

- Tác phong làm việc năng động, cầu tiến, kiên trì, trung thực, có trách nhiệm 
với công việc. 

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, có khả năng làm việc 
nhóm, làm việc độc lập. 

6. HỒ SƠ BAO GỒM:  

- Đơn xin việc làm. 

- Sơ yếu lý lịch và mô tả kinh nghiệm (CV) 

- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan. 

- Giấy khám sức khỏe. 

- Hồ sơ nộp trực tuyến 

- Chỉ liên hệ phỏng vấn những thành viên đủ tiêu chuẩn 
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- Khi đƣợc gọi phỏng vấn vui lòng mang theo một bộ CV 

Văn Phòng: 778K/3 Nguyễn Kiệm, Phƣờng 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Hình thức nộp hồ sơ:  

- Qua Email info@geomaps.vn, hotline: 090 938 0550 

- hoặc gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trƣớc 01/8/2015 
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