
 

 

 

KỸ NĂNG 

Giao Tiếp 

Xử Lý Tình Huống 

HỌC VẤN 

ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

NGUYỄN THÀNH HIẾU 
Giám sát thi công 

Mục Tiêu Nghề Nghiệp 
 Mục tiêu ngắn hạn: hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn. 

 Mục tiêu dài hạn: tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp để gắn bó lâu dài và xây dựng sự 

nghiệp. Cống hiến và hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển công ty và xã hội. 

 Mục tiêu cuối cùng: được công nhận về năng lực chuyên môn và đạt vị trí xã hội mong muốn. 

 

CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & 

CÔNG NGHIỆP 

GIỚI THIỆU 

 Tốt nghiệp loại trung bình.  

 Điểm trung bình 2.47/4.0 

 Ngày sinh: 05/11/1995 

 Chiều cao: 175cm 

 Giới tính: Nam 

 Tình trạng hôn nhân: Độc thân. 

 Sở thích: Du lịch, bơi lội, đọc sách, hoạt 

động đoàn thể, tổ chức sự kiện,… 

 Phương châm: Hãy sống là chính mình, 

bình thường nhưng không tầm thường. 

 

2014 
   ↓ 

2019 

Address: Sunview Town Apartments, Go Dua 

Street, Thu Duc District, HCMC 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

 

   

LIÊN HỆ 

Địa chỉ:  17/10 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

Email: hieunguyen95.ce@gmail.com 

Công Ty Cổ Phần An Ánh Hùng (AAH Corporation) 

Gói Hoàn Thiện Nội Thất Dự án Condotel Nam Hội An 

06/2019 
       ↓ 

Hiện tại Thư ký (06/2019 – 06/2020) 

 Quản lý thông tin, dữ liệu dự án. 

 Báo cáo định kỳ về tiến độ dự án, các công việc đã hoàn 

thành và các vấn đề đang tồn đọng. 

 Theo dõi đặt hàng vật tư, sản xuất. 

 Quản lý công nhân, hồ sơ lương CBCNV. 

 Hỗ trợ Chỉ huy công trình, Quản lý dự án và các công việc 

phát sinh. 

 Phối hợp với các bộ phận để thực hiện tốt công việc và các 

công việc hành chính khác,… 

QC công trình (07/2020 – 10/2020) 

 Đọc bản vẽ, bản dự toán nắm khối lượng công việc. 

 Nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện. 

 Lập hồ sơ bàn giao tầng. 

Giám sát thi công hoàn thiện nội thất ( 11/2020 – Hiện tại) 

 Tổ chức, triển khai và giám sát công việc thi công tại công 

trình. 

 Kiểm tra, báo cáo khối lượng công việc hoàn thành và 

những vướng mắc trên công trình. 

 Tổng hợp defect và lập kế hoạch triển khai sửa chữa, bàn 

giao theo tiến độ đặt ra. 

 

Văn Phòng 

Khả Năng Chịu Áp Lực 

Tiếng Anh 

ĐIỂM MẠNH 

 Sử dụng thành thạo phần mềm: Autocad, 

Sap, Etabs,… 

 Cẩn trọng trong công việc, trung thực, có 

tinh thần ham học hỏi. 

 Tác phong làm việc nhanh nhẹn và hiệu 

quả. 

 Tính cách vui vẻ, hòa đồng. Năng động, 

tự tin. 

 Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Xử lý 

sự cố phát sinh tương đối hiệu quả. 

 Khả năng làm việc độc lập. Có tinh thần 

cầu tiến. 

 

ĐIỂM YẾU 

 Dành quá nhiều thời gian cho công việc 

đến nỗi không còn nhiều thời gian cho bản 

thân! 

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Gốc Việt 
  Sinh viên thực tập. 

 Lập dự toán và chạy tiến độ công trình bằng phần mềm Eta 

& Project. 

 Sử dụng phần mềm Sap và vẽ kết cấu công trình. 

 Đọc hiểu bản vẽ. 

 Lắp dựng cốp pha và cốt thép dầm, sàn, cột. Đổ bê tông. 

08/2018 
       ↓ 

10/2018 

NGƯỜI THAM CHIẾU 

   ĐTDĐ/Zalo:  0933 66 7174 

Anh: Lê Thành Trung – Quản lý dự án Condotel 

Nam Hội An 

ĐTDĐ: 090 970 4577 
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