Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc Khang An
(KAHNatelier)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chuyên viên Kinh tế xây dựng
1. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI.
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thiết kế concept/ kỹ thuật công trình dân dụng;
- Liên hệ với nhà cung cấp/ nhà thầu phụ tiềm năng của Công ty để lấy báo giá, cập nhật
đơn giá nội bộ và lên phương án kinh tế;
- Lập giá chào thầu; Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng, đơn giá, nội dung
của dự toán và tổng mức đầu tư của các công trình;
- Tìm kiếm và đàm phán đơn giá với các nhà cung cấp để mua vật tư phục vụ cho dự án;
Phối hợp đề xuất giá trị, tham gia thương thảo các hợp đồng với các nhà thầu và đối tác
liên quan;
- Lập kế hoạch thu, chi hàng tuần và quản lý chi phí của các dự án xây dựng;
- Phối hợp với giám sát công trình làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng, quyết toán với chủ
đầu tư.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
3. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng;
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong việc bóc tách khối lượng;
- Sử dụng thành thạo Office, Autocad, …;
- Có tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng chịu được áp lực trong công việc.

4. QUYỀN LỢI:
- Mức lương: 8.000.000đ – 12.000.000đ/tháng

- Thời gian làm việc: 7.5h/ngày, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết theo
quy định của nhà nước.
- Nghỉ phép năm.
- Có lương làm ngoài giờ
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Được đào tạo nâng cao kiến thức về chuyên ngành.
- Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
- Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo chính sách công ty
- Và nhiều chính sách khác theo quy chế công ty.

5. Liên hệ:
- Gửi CV nêu rõ kinh nghiệm làm việc hoặc quá trình học tập và gửi kèm một
số sản phẩm/công trình bạn đã làm hoặc đã tham gia.
Hồ sơ vui lòng gửi về: HR@KAHNAtelier.vn
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc Khang An (KAHNatelier)
- Địa chỉ làm việc: Số 44, ngõ 82 phố Nguyễn Phúc Lai (Hoàng Cầu), Đống Đa,
Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37 658 658 gặp Ms. Ánh.

