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#Học vấn

Đại học Tôn Đức Thắng, Công nghệ kỹ thuật môi trường

10/2009  -  05/2014

Ngành đào đạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường
kỹ sư chuyên ngành: Cấp thoát nước và Môi trường nước

#Các kỹ năng

Tin học văn phòng A: - Sử dụng thành thạo các công cụ Word,
Excel, Power Point

Tiếng Anh:
- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh giao tiếp trung bình

Auto Cad:
Khả năng vẽ và quản lý bản vẽ auto cad khá









#Kinh nghiệm làm việc

Công ty CP TV-DT Hoàng Gia Bảo, Giám sát cấp thoát nước

09/2016  -  07/2017

- Hỗ trợ làm bảng báo giá, xin giâý phép thi công, Nhận bản vẽ thiết
kế cấp nước đô thị, bốc khối lượng, Nhận vật tư thiết kho CDT, tổ
chức thi công, nghiệm thu với các bên, làm hồ sơ thanh toán,....

Công ty CP Hawee Cơ điện, Kỹ sư giám sát CTN

09/2017  -  03/2019

- Nhận bản vẽ thi công từ bộ phận shop, kiêmt tra và triển khai cho
thầu phụ nhận vật tư và thi công theo tiến độ cam kết
- Nghiệm thu nội bộ và với CDT, gửi hồ sơ nghiệm thu cho bộ phận
QS
- Xác Nhận khối lượng thanh toán cho thầu phụ
-Làm hồ sơ T&C thiết bị vệ sinh, nghiệm thu với CDT để làm căn cứ
làm hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng.
Các công trình tham gia: GOLDEN MANSIONS, RISKSTAR Z1

Công ty Sơn Hưng, Kỹ sư giám sát CTN - PCCC

05/2019  -  08/2019

- Khảo sát mặt bằng, shop lại bản vẽ theo yêu cầu của FM (Factory
Manager) 
- Xin vị trí làm kho và văn phòng
- Trình duyệt bản vẽ, mẫu vật tư và thiết bị
- Tổ chức tổ đội thi công, đề xuất vật tư, nghiệm thu với CDT, gửi về
công ty làm hồ sơ thanh toán,...
- Dự án thực hiện Red Rivers Foods II

Công ty CP kỹ thuật công trình Việt Nam (2T), Kỹ sư Giám

sát CTN

  Mục tiêu nghề nghiệp:
Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng giám sát và làm việc với đối tác để trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp, Hoàn thành tốt công việc
tại dự án. Từ đó giúp Công ty ổn định dòng tiền và mở rộng uy tín thương hiệu công ty





09/2019  -  04/2021

-Nhận bản vẽ từ bộ phận shop, kiểm tra bản vẽ, đối chiếu thực tế,
bốc khối lượng vật tư từng khu để ký xuất vật tư cho tổ đội
-Giám sát tổ đội thi công, nghiệm thu nội bộ và với TVGS, BQL , gửi
hồ sơ cho QS làm hồ sơ thanh toán
- Giám sát lắp đặt thiết bị vệ sinh (TBVS).
-Nghiệm thu lắp đặt, T&C nội bộ và với TVGS, BQL, và với Vận hành
khách sạn  từ đó triển khai công tác bàn giao đưa vào sử dụng
thiết bị cấp thoát nước ( bào gồm cả cụm bơm hạ tầng, bơm hồi,
bơm tăng áp , bơm NLMT, bơm heatpump...)
-Dự án thực hiện Altara và FLC zone 3-4

Công ty TNHH Laimian, Kỹ sư M&E

16/08/2021  -  HIỆN TẠI

Shopdrawing và giám sát thi công đặt chờ cơ điện khu vực hạ tầng
và biệt thự
Shopdrawing và giám sát thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
và PCCC khu vực hạ tầng 28ha
Tham gia lắp đặt điện nước văn phòng bch và bảo trì, xử lý sự cố
thiết bị
Giám sát và nghiệm thu với TVGS, Chủ đầu tư, và nhà thầu phụ
Lập bảng báo cáo tuần theo dõi công việc thi công và nghiệm thu
cơ điện
Bốc khối lượng định mức, hỗ trợ đặt hàng, trình mẫu vật tư, nghiệm
thu vật tư đầu vào,.....
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