
 

Trịnh Đình Hiển                                                           

Quy Nhơn, Bình Định, 24/10/2020 

 

Kính gửi Ban lãnh đạo công ty VINACONEX 2 

Tôi là một Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM (ĐHQG 

TP.HCM) chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Cho đến nay, tôi đã có 

5 năm kinh nghiệm làm việc tại  Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình. 

Hiện tại, tôi đã định cư tại Bình Định và tìm kiếm công việc liên quan đến Kỹ sư hiện 

trường cho các công trình tại khu vực Bình Định hoặc lân cận tỉnh. 

Tôi đã tìm hiểu thông tin Qúy Công ty về dự án I TOWER QUY NHƠN và thấy nhu 

cầu Qúy Công ty hoàn toàn phù hợp với chuyên môn cũng như điều kiện của tôi, tôi 

xin gửi hồ sơ cá nhân và mong muốn đôi bên có cơ hội trao đổi thêm. 

Sau thời gian học tập, thực tập tại các công ty xây dựng CotecCons, Hòa Bình, Cofico, 

tôi tốt nghiệp và bắt đầu công việc tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa 

Bình cho đến thời điểm kết thúc ngày 01/10/2020.  

Tôi phụ trách và kiêm nhiệm những công việc chuyên môn trong quá trình làm việc: 

Chuyên viên kỹ thuật (lập biện pháp thi công, triển khai shopdrawing), Giám sát thi 

công cho các công trình được điều động. 

Tôi đóng góp các biện pháp xử trí hiệu quả cho công việc khi có xảy ra các vấn đề 

phát sinh trong quá trình làm việc thông qua việc trao đổi với đồng nghiệp và các đối 

tác….để thực hiện côngh việc hiệu quả.  

Với kinh nghiệm làm việc, sự nỗ lực của mình, tôi mong được cộng tác cùng đội ngũ 

Quý Công ty vì sự phát triển chung. 

Thành thật cám ơn Qúy Công ty đã dành thời gian xem xét hồ sơ của tôi  

 

                                                                                                                  Trân trọng 

 

 

 

         Trịnh Đình Hiển 

 

 

 

 

 



 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
            1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ và tên: Trịnh Đình Hiển Giới tính: Nam 

Trường: Đại học Bách Khoa 

                (ĐHQG-TP.HCM) 

Chuyên ngành:   

Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp 

Thời điểm tốt nghiệp: 22/10/ 2015 

Bằng tốt nghiệp:          Kỹ sư xây dựng 

Ngày sinh:                    12 / 08 / 1989 Nơi sinh: Bình Định 

Địa chỉ thường trú:     25 Lưu Văn Lang, KP6, P. Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định      

Điện thoại:                   0962022889 

Email:               tdhiens@gmail.com 

Vị trí ứng tuyển:        Kỹ sư hiện trường (Công tác văn phòng/ Giám sát hiện trường) 

 

  

 

3. HỌC VẤN 

Thời gian Đào tạo Bằng cấp 

 

 2010  -     2015 

 

 T01/2015  

          

 2015- nay 

 

Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp tại ĐH Bách Khoa HCM 

Tự ôn thi tiếng Anh 

Học tiếng Anh giao tiếp tại TOPICA 

Ứng dụng phần mềm kỹ thuật vẽ 

AUTOCAD, SKETCHUP, ETABS, 

EXCEL,… 

 

Bằng Kỹ sư xây dựng 

 

Chứng chỉ TOIEC 495 

Tiếng Anh nghe-nói-đọc-

viết khá. 

Triển khai bản vẽ kỹ 

thuật, tính toán biện pháp 

thi công, tính toán vật tư, 

khối lượng, lập kế hoạch 

thi công… 

  2. MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP 

  Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt mọi công việc. 

 Không ngại trách nhiệm, luôn nỗ lực và hướng đến sự phát triển cá nhân gắn kết cùng 

sự phát triển của công ty. 



 

4. KĨ NĂNG 

 

 Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, kiểm tra, đọc hiểu bản vẽ tốt, giám sát, xử 

trí công việc nhanh. 

 Sử dụng thành thạo các phần mềm và đã ứng dụng phục vụ công việc: AUTOCAD, 

SKETCHUP, ETABS, SAP, SAFE… 

 Hiểu biết tiếng Anh chuyên ngành, làm việc tốt bằng tiếng Anh văn bản và giao tiếp. 

 Kĩ năng xây dựng đội nhóm đồng lòng, tạo không khí làm việc vui vẻ, đốc thúc tiến độ. 

 Kỹ năng giao tiếp ngoài công việc, hòa đồng tập thể. 

 

5. KINH NGHIỆM 

THỜI GIAN 

BỘ PHẬN/ 

CÔNG TRÌNH 

CÔNG TÁC 

CHỨC VỤ QUY MÔ CÔNG TRÌNH 

Từ 08-2015 

đến 10-2015 

Phòng Kỹ 

thuật - Cty 

Chuyên viên kỹ 

thuật 

Lập biện pháp thi công cho các công 

trình Hòa Bình thi công 

Từ 10-2015 

đến 12-2015 

Ctr German 

House (Ngôi 

nhà Đức ) -

Phần ngầm 

Kỹ sư biện pháp 

thi công, Giám sát 

hoàn thiện 

Công ty TNHH Ngôi nhà Đức Tp.HCM 

DTSXD: 36,498 m2, 25 tầng, sân 

thượng, mái 

Từ 12-2015 

đến 09-2018 

Ctr German 

House (Ngôi 

nhà Đức ) -

Phần thân 

Kỹ sư biện pháp 

thi công, Giám sát 

hoàn thiện 

Công ty TNHH Ngôi nhà Đức Tp.HCM 

DTSXD: 36,498 m2, 25 tầng, sân 

thượng, mái 

Từ 10-2018 

đến 05-2019 

Ctr Trường 

Học Á Châu 

Quận 2 

Giám sát trưởng 

Trường Trung học, THCS và PTTH 

Quốc tế Á Châu 

Thi công kết cấu, kiến trúc  

và cơ điện 

DTSXD ( kể cả tầng hầm ): 3.732,5m2, 

1 hầm, 7 tầng ( Trệt + lửng + 5 lầu ) 

Từ 06-2019 

đến 09-2020 

Ctr Fleur 

Delys Hotel 

Quy Nhơn 

(Navi Quy 

Nhơn) 

Trưởng nhóm 

Giám sát Hoàn 

thiện 

Khách sạn, Thi công kết cấu, hoàn 

thiện, Diện tích đất 4000m2, 1 hầm, 16 

tầng  

 

 

 

 

 

 

 


