
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP  

- Mục tiêu ngắn hạn: Tìm kiếm công việc, môi 

trường làm việc chuyên nghiệp đòi hỏi tính năng 

động, sáng tạo, thử thách khả năng vả bản lĩnh làm 

việc để phát huy năng lực chuyên môn.. 

- Mục tiêu dài hạn: Từng bước tạo lập một phong 

cách làm việc chuyên nghiệp, logic, hiệu quả, trở 

thành một nhà quản lý có chuyên môn cao mang lại 

lợi ích kinh tế đóng góp cho công ty. 

    KỸ NĂNG  
 

Sử dụng tốt AUTOCAD, PhotoShop, Revit 

 

 
Thành thạo Tin học văn phòng. 

 

 
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 

 

 
Đã làm việc với các phần mềm dự toán F1, G8, Gxd 

 

 

    GIẢI THƯỞNG, CHỨNG CHỈ  
 

- Chủ nhiệm CLB Kỹ sư Kinh tế. 

- Sinh viên 5 Tốt cấp Thành Phố. 

- Giải nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp 

trường  

- Đạt học bổng loại khá, giỏi, xuất sắc liên tiếp 6 học    

kì. 

- BTC cuộc thi “Go Beyond Your Limit” được bảo 

trợ bởi  ĐSQ Mỹ. 

    SỞ THÍCH  

- Giao tiếp, mở rộng mối quan hệ 

- Đọc sách, tạp chí và design video 

- Đi phượt, leo núi, nghe nhạc và đá bóng 

 
TRỊNH MINH CƯƠNG 

 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
- Trường: Đại học Xây Dựng 

- Chuyên ngành: Kinh tế & Quản lý Xây Dựng 

- Tốt nghiệp loại: Khá, GPA: 2.99/4 

- Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Nhật: N5.  

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY DỰNG ( GXD )  

Vị trí: Sinh viên thực tập – Từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017 

- Đọc bản vẽ. 

- Tạo, thiết kế các bài giảng về dự toán, dự thầu . 

- Làm mảng dự toán dịch vụ công ích. 

2. VIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (  IICM ) 

Vị trí: Sinh viên thực tập - Từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2019 

- Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, các quy trình đấu thầu. 

- Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng bản vẽ thi công, lập dự toán công 

xây dựng công trình trường học và được cấp chứng chỉ dự toán. 

- Quản lý mảng Maketting đào tạo các khóa học revit, dự toán, dự thầu. 

3. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH DƯƠNG 

Vị trí: Cán bộ văn phòng ( QC, QS ) - Từ tháng 2/2020 đến nay 

- Giám sát chất lượng công trình, kiểm soát khối lượng vật tư về công trình 

- Lên kế hoạch kiểm tra khối lượng, nghiệm thu và lưu trữ hồ sơ công 

trình và báo cáo khi hao hụt vật tư. 

- Thanh, quyết toán với CĐT, thầu phụ và tổ đội và kiểm soát các chi 

phí của dự án. 

DỰ ÁN THAM GIA 
Dự án Vinhomes Ocean Park 

- Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Vinhomes 

- Mô tả công việc: Tham gia giám sát vào quá trình thi công xây dựng, 

quản lý hồ sơ, khối lượng công trình xây dựng. 

 

 

 

        16/05/1997        Nam  

     0368 348 875 

trinhminhcuongnuce@gmail.com 

 Thọ Lão, Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên. 
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