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TUYỂN DỤNG KS XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM
Cập nhật: 19-01-2011

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MBB TAM VIỆT

Công ty TNHH MBB Tam Việt được đổi mới trên cơ sở phát triển về vật liệu xây dựng chuyên ngành
của công ty TNHH SX – TM & DV Tiến Long từ năm 2001. Với định hướng phát triển thị trường là thực
hiện các dịch vụ xử lý côg trình cao cấp như phục hồi, sửa chữa và bảo vệ các công trình xây dựng,
giao thông, công nghiệp thủy lợi dựa trên các mảng sản phẩm và công nghệ của tập đoàn TAM
Internation của Anh Quốc.

TAM ( Technical Advanced Materrials – Vật liệu kỹ thuật tiên tiến) là một tập đoàn có trên 25 năm
kinh nghiệm sản xuất và cung cấp các dòng sản phẩm cho ngành xây dựng không những ở Châu Âu,
mà còn rộng khắp toàn cầu.

Các nhóm sản phẩm chính của chúng tôi:

Bentonite trong công tác khoan cọc nhồi
Phụ gia bê tông chất lượng cao. Đặc biệt có nhiều sản phẩm dùng để chế tạo bê tông chống ăn
mòn ( thực sự quan trọng với đặc điểm môi trường gần biển của Việt Nam )
Các vật liệu chống thấm có công dụng đặc biệt.
Các vật liệu và dụng cụ để sửa chữa và phục hồi chất lượng bê tông .
Các vật liệu dùng để gia cố đất và nền móng
Các loại vải địa kỹ thuật, chống thấm dùng trong xây dựng
Các sản phẩm cải thiện chất lượng bê tông asphalt.
Các loại cát xây dựng, xi măng chính hãng chất lượng cao.
Với tiềm lực phát triển mạnh mẽ và định hướng trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu
về chống thấm và xây dựng trong 1-3 năm tới, công ty đã và đang xây dựng cho mình một văn hoá
riêng, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, một ngôi nhà chung cho những
con người say mê lao động, cơ hội được đào tạo, phát triển nghề nghiệp tối đa.

Quy mô công ty: 20
Địa chỉ công ty: A32, Khu TT TW Đoàn, Phố Đông Quan, P Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
2. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Kỹ sư vật liệu và Kỹ sư xây dựng công nghệ chống thấm
Vị trí
Số lượng
02 người

Mô tả công việc
Tiêu chuẩn
Tìm hiểu, thu thập, cập nhật kịp thời các thông
- Giới tính: Nam
tin trên thị trường đầu tư các công trình thủy
-Tuổi: từ 26 trở lên
điện, thủy lợi, công trình giao thông lớn (đặc biệt -Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyê
liên quan đến các công trình có yêu cầu chống
dựng, giao thông, thủy lợi hoặc kết cấu cô
thấm công nghệ cao).
-Kinh nghiệm: Có từ 2-4 năm kinh nghiệm t
công, tư vấn thiết kế dự án kỹ thuật về xây
Chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra các giải
thông, thủy điện, thủy lợi hoặc kết cấu cô
pháp vật liệu và biện pháp thi công cho công
Ưu tiên cán bộ từng công tác trong lĩnh vực x
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trình
công trình giao thông.
Làm việc với các đối tác trong và ngoài nước về
-Ngoại ngữ: có khả năng đọc và hiểu tài li
kỹ thuật - sản phẩm
chuyên ngành bằng tiếng anh, Có khả năng
Đề xuất giải pháp và thuyết phục khách hàng các
người nước ngoài.
phương án kỹ thuật.
-Kỹ năng:
Tham gia marketing các ứng dụng giải pháp công Kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình tố
nghệ chống thấm
làm việc độc lập và có khả năng chịu áp
Chăm sóc & tạo quan hệ với đối tác trong nước Sử dụng thành thạo máy vi tính, kỹ năng sử dụ
và nước ngoài.
tốt, Auto Card, Photoshop
III. YÊU CẦU CHUNG
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, cẩn thận trong công việc.
- Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
IV. CHẾ ĐỘ
-Có thu nhập xứng đáng với năng lực và đóng góp
- Mức lương: cạnh tranh
- Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện
- Được tham gia đào tạo và phát triển các kỹ năng làm việc .
- Được thưởng theo năm và các chế độ phúc lợi khác hàng năm.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Hồ sơ bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch: Công chứng
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ, CMND: Công chứng
- Đơn xin việc
- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng)
- 2 ảnh 4x6
Hồ sơ xin gửi về:
Công ty TNHH MBB Tam Việt
Địa chỉ: A32, Khu TT TW Đoàn, Phố Đông Quan, P Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.37676872
Fax: 04.37676873
Email: ngocbinh6589@yahoo.com.vn
www.mbbtamviet.com
Ghi chú: Công ty chỉ liên hệ phỏng vấn với những hồ sơ đạt yêu cầu, không trả lại hồ sơ không đạt.
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