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 TÓM TẮT BẢN THÂN

- Đam mê ngành xây dưng từ lúc còn là sinh
viên. 
- Là một người điềm tĩnh, thích ứng nhanh
với môi trường mới, không ngại khó khăn,
hứng thú trong việc tìm ra hướng giải quyết
cho vấn đề.

 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Áp dụng những kinh nghiệm và tích cực
học hỏi những kiến thức chuyên ngành, kỹ
năng chuyên môn để đóng góp sức lực cùng
đưa công ty phát triển hơn nữa.
- Mục tiêu dài hạn là trở thành một kỹ sư giỏi
nắm vững chuyên môn về hồ sơ, tổ chức thi
công, dự toán công trình ,... để quản lý công
trình xây dựng. 
- làm việc lâu dài

 TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xếp loại: khá
Đểm TB: 7,16

2014
-

2019

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Công ty cổ phần xây dựng TNT (dự án Park city Hà
Đông)

KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG

-Giám sát thi công xây dựng các công trình
-Đọc kỹ và triển khai bản vẽ thi công công trình
-Thường xuyên, liên tục đôn đốc nhà thầu thi công đúng
tiến độ đã được chủ đầu tư phê duyệt
-Thiết lập các chương trình làm việc của tổ đội dựa vào
tiến độ tuần, tháng; 
-chịu trách nhiệm về kĩ thuật, chất lượng, khối lượng, an
toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- ghi nhật kí công trường, báo cáo tình hình công việc với
cấp trên
- bóc khối lượng vật tư, khối lượng

7/2018
-

3/2019

Công ty cổ phần xây dựng          Newteccon

KỸ SƯ  THIẾT KẾ

- Chạy phần mềm etaps, saffe ....
.- Tính toán cốt thép, triển khai bản vẽ ...
- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ
- giám sát, nghiệm thu theo bản vẽ
-  báo cáo tình hình công việc với cấp trên

 3/2019 
-

3/2020

Công ty cổ phần xây dựng 68

Kỹ sư Hiện Trường

-Giám sát thi công xây dựng các công trình.                       -
Đọc kỹ và triển khai bản vẽ thi công công trìnhThường
xuyên, liên tục đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ đã
được chủ đầu tư phê duyệt .                                               -
Thiết lập các chương trình làm việc của tổ đội dựa vào
tiến độ tuần, tháng;                                                            -chịu
trách nhiệm về kĩ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn
lao động và vệ sinh môi trường                                  - ghi
nhật kí công trường, báo cáo tình hình công việc với cấp
trên                                                                              - bóc khối
lượng vật tư, khối lượng

3/2020
-

đến
nay
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