THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Sơ lược công ty

Quy mô nhân viên

Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được thành lập từ tháng 10/1957, là tổ
chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt
Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ giám định, dịch vụ phân
tích, thử nghiệm và các dịch vụ khác liên quan cho khách hàng trong và
ngoài nước.
Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, Vinacontrol luôn xác định
“Yếu tố con người quyết định sự phát triển của Công ty”, vì vậy Công ty
luôn có những chính sách đặc biệt để xây dựng và phát triển đội ngũ cán
bộ của mình.
Tham gia đội ngũ của Vinacontrol là làm việc trong một tổ chức giàu truyền
thống và kinh nghiệm nhất trong lĩnh vục giám định tại Việt Nam.
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên Đấu
thầu và quản lý dự án, Ban Thị trường, Văn phòng Tập đoàn.
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CHI TIẾT VỊ TRÍ
Chức danh (*)

Chuyên viên Đấu thầu và quản lý dự án

Địa điểm làm việc

54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mô tả công việc

- Tra cứu thông tin về các gói thầu trên báo đấu thầu, mạng đấu thầu quốc
gia, hệ thống đấu thầu nội bộ của một số đơn vị
- Quản lý tài khoản của công ty trên trang mạng đấu thầu quốc gia, hệ thống
đấu thầu nội bộ của một số đơn vị
- Tham gia công tác chuẩn bị, xây dựng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ
chào giá dưới cả dạng bản giấy hoặc qua mạng
- Quản lý các dự án trúng thầu, hợp đồng giám định đã ký
- Quản lý cơ sở dữ liệu công tác đấu thầu
- Dịch thuật các tài liệu, hồ sơ sang tiếng Anh
- Hỗ trợ nhận ủy thác từ các tổ chức nước ngoài

- Tham gia các công việc chung của Ban và thực hiện các công việc khác do
Lãnh đạo Ban phân công...
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh
doanh, Marketing, Thương mại...
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, powerpoint).
Yêu cầu công việc - Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 650 trở lên.
- Có khả năng thuyết trình, soạn thảo tài liệu văn bản quy chuẩn, quản lý hồ
sơ.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đấu thầu, sử dụng
hệ thống đấu thầu qua mạng.
THÔNG TIN KHÁC
Loại hình công
Toàn thời gian cố định
việc

Marketing, Thị trường...
Chuyên viên
- Lương thỏa thuận, chế độ đãi ngộ tốt, tăng lương theo hiệu quả công
việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Bộ Luật Lao động và theo Quy
Quyền lợi
định của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng
tiến cao. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Đơn xin việc;
- Bản CV nêu rõ quá trình làm việc của bản thân trước đây;
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị
công tác);
Hồ sơ dự tuyển
- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện cấp quận, huyện trở lên cấp (thời gian
khám cách thời gian dự tuyển không quá 03 tháng);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực);
- 02 ảnh 4x6.
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Ban Nhân sự (Mr Nguyễn Tiến Dũng – CV Nhân
sự, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà
Trưng, Hà Nội.
- Qua email: ntdung@vinacontrol.com.vn; dungnt.vnc@gmail.com.
Phương thức ứng
- Điện thoại: 024.3943.5531
tuyển
- Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 06/05/2022.
- Các ứng viên có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện sẽ được thông báo
thi/tuyển. Để biết thêm thông tin về tổ chức và hoạt động của Công ty,
xem tại website: www.vinacontrol.com.vn / www.vinacontrol.vn.
Ngành nghề
Cấp bậc

.

