
TRẦN TRỌNG KIM
Chỉ huy trưởng/Chỉ huy phó

 0989439995  trongkim13@gmail.com

 78C/16/40 Bưng Ông Thoàn, District 9, Ho Chi Minh, Vietnam

Gender : Male
Birthday : 01/12/1989
Marital status : Married
Nationality : Vietnamese
Country : Vietnam
Address : 78C/16/40 Bưng Ông Thoàn, District  9, Ho Chi Minh, Vietnam

Level : Team Leader / Supervisor
Salary : 20,000,000 - 30,000,000 VND
Job type : Full t ime
Industry : Architect, Civil / Construction, Interior / Exterior
Location : Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Binh Dinh

·    Được học hỏi, phát triển, cống hiến trong môi trường chuyên nghiệp và năng động hơn.
·    Phát huy kiến thức và kinh nghiệm trong khi làm việc.
·    Nâng cao kiến thức và trau dồi thêm kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng làm việc.

10/2018 - Now : Lead Giám sát Chủ Đầu Tư - Công ty cổ phần phát triển EZ LAND Việt Nam - Full
time
Công trình: Dự án Hausnima (170 Lò Lu, phường Trường Thạnh , Quận 9 , Hồ Chí Minh) 

Quy mô: 1800 căn hộ gồm 1 tầng hầm 25 tầng , hồ bơi, khu sân vườn,….. 
• Kinh nghiệm làm việc: 
• Tham gia review bảng vẽ Basic Design, Tender 
• Tham gia đánh giá hồ sơ đấu thầu của nhà thầu gói thầu phần ngầm P3 
• Tham gia đánh giá hồ sơ đấu thầu của nhà thầu gói thầu phần thân P4 
• Tham gia xây dựng quy trình hoạt động trên Site 
• Xây dựng Guideline cho team Project.

PERSONAL PROFILE

CAREER INFORMATION

OBJECTIVES

EXPERIENCE
Year(s) of Experience: 9
Current Level: Team Leader / Supervisor



10/2018 - 10/2019 : Lead Giám sát Chủ Đầu Tư. - + Công ty cổ phần phát triển EZ LAND Việt Nam -
Full time
Công trình: Dự án Hausneo (Khu dân cư Khang An , Phường Phú Hữu , Quận 9 , Hồ Chí Minh) 
Quy mô: 568 căn hộ gồm 18 tầng , hồ bơi, khu sân vườn,….. 
• Vị trí làm việc: Lead Giám sát Chủ Đầu Tư. 
• Kinh nghiệm làm việc: 
• Tham gia quản lý t iến độ và chất lượng thi công của nhà thầu. 
• Trực t iếp giám sát công tác hoàn thiện và bản quyền tác giả… 
• Cải t iến, tổ chức, quản lý thi công, điều phối công việc tại công trường sao cho 
đảm bảo đúng kỹ thuật, t iến độ, chất lượng, khối lượng và thẩm mỹ… 
• Chịu trách nhiệm chính phối hợp làm việc giữa Tư vấn giám giát và nhà thầu trong công tác t iến độ thi công và chất
lượng công trình.Kiểm soát khối lượng công việc của nhà thầu trong công tác thanh toán. 
• Duyệt bản vẽ Shopdrawing của nhà thầu 
• Tham gia bàn giao dự án cho đơn vị vận hành tòa nhà và cư dân.(Đơn vị CBRE) 
• Tham gia công tác chuẩn bị nghiệm thu MOC để lấy OP. 
• Tham gia quyết toán dự án cùng nhà thầu .

3/2016 - 8/2018 : Trưởng block , Trợ lý Giám đốc dự án. - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
Thuận Việt - Full time
• Công trình: Khu cao ốc Phức Hợp Phú Long , Phân Khu 15A2.(03/2016 đến 09/2018) 
Quy mô công trình: Cao 25 tầng , 1 tầng hầm gồm căn hộ , hồ bơi, sân tennis,phòng GYM…. 
• Vị trí làm việc: Trưởng block , Trợ lý Giám đốc dự án. 
• Kinh nghiệm làm việc: 
• Tham gia quản lý thi công các công tác phần ngầm như đào đất, thi công cọc khoan nhồi , trực t iếp thi công xử lý sự
cố phần ngầm. 
• Trợ lý giám đốc dự án ,trực t iếp xử lý sự cố,t ính chi phí phát sinh và phân chia trách nhiệm các bên có liên quan, báo
cáo định kỳ cho cấp trên. 
• Tham gia lập biện pháp thi công,thẩm tra hồ sơ biện pháp 
• Trưởng Block B phần kết cấu và hoàn thiện. 
• Chịu trách nhiệm bàn giao 450 căn hộ.

3/2013 - 2/2016 : Kỹ thuật thi công - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thuận Việt - Full time
• Công trình: Dự án 2220 căn hộ tái định cư P.Bình Khánh, Q2 , 
TP Hồ Chí Minh(3/2013 đến 3/2016) 
Quy mô: cao 25 tầng bao gồm 2220 căn hộ, nhà xe, hồ bơi, phòng gym, … 
• Vị trí làm việc: Kỹ thuật thi công 
• Kinh nghiệm làm việc: 
• Trực t iếp thi công các công tác phần thô đến các công tác hoàn thiện , bàn giao cho ban quản lý dự án Thủ
Thiêm(đào đất, làm móng, thi công phần thân, hoàn thiện xây tô, ốp lát , sơn nước…). 
• Tham gia vẽ Shop drawing phần móng, phần thân và hoàn thiện. 
• Tính toán khối lượng nhu cầu vật tư để thi công. 
• Tham gia lập biện pháp thi công.

6/2012 - 3/2013 : Giám sát Chủ Đầu Tư công tác hoàn thiện - Havana Joint Stock Company - Full
time
• Công trình: Khách sạn HAVANA . Địa chỉ 38 Trần Phú, Lộc Thọ, 
Khánh Hòa 
Quy mô: 1200 phòng gồm 1 tầng hầm, 41 tầng nổi và 1 sân thượng. 
• Vị trí làm việc: Giám sát Chủ Đầu Tư công tác hoàn thiện. 
• Kinh nghiệm làm việc: 
• Tham gia quản lý thi công 
• Trực t iếp giám sát công tác hoàn thiện và bản quyền tác giả… 
• Cải t iến, tổ chức, quản lý thi công, điều phối công việc tại công trường sao cho 
đảm bảo đúng kỹ thuật, t iến độ, chất lượng, khối lượng và thẩm mỹ… 
• Chịu trách nhiệm chính phối hợp làm việc giữa Tư vấn giám giát và nhà thầu trong công tác t iến độ thi công và chất
lượng công trình.Kiểm soát khối lượng công việc của nhà thầu trong công tác thanh toán. 
• Là người chịu trách nhiệm chính tại công trường về t iến độ và chất lượng công 



trình trong quá trình thi công đến lúc khai trương.

Completion date 6-2012
Bachelor - Tôn Đức Thắng
Xây dựng dân dụng và công nghiệp

0933931396 / duc.dang@ezland.vn

Giám Đốc Phát Triển Dự Án

Công ty cổ phần phát triển EZ LAND Việt Nam

0364236135 / son.lephi@thuanviet.com.vn

Chỉ Huy Trưởng

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thuận Việt

EDUCATION
Highest Degree Level: Bachelor

REFERENCES

Đặng Hoài Đức

Lê Phi Sơn

Quản lý nhóm tốt

SKILLS
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