
Nam Nữ

Tình trạng hôn nhân

● Nơi mong muốn làm việc: Công trường

Văn phòng Cả hai nơi

Website Báo chí Có Không 

Người quen Khác ● Anh/Chị có gặp trở ngại khi làm việc tại các công

 trình xa tỉnh (thành phố) anh/chị đang sinh sống?

Có Không 

Từ Đến
Điểm TB/Xếp 

loại

09/05/2014 07/10/2019
6.44/Trung 

bình

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ảnh 3x4cm 

(bắt buộc)

Ngày sinh: 29/01/1996 Nơi sinh: Vân Hòa, Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên

Số CMND: 221411808 Ngày cấp: 17/06/2013 Nơi cấp: CA Phú Yên

Họ tên: Nguyễn Thái Anh Việt

Tôn giáo: khôngDân tộc: Kinh

Điện thoại nhà: 0984867521 Di động: 0984867521

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

● Đào tạo ngắn hạn:

Trường

Địa chỉ thường trú: Vân Hòa, Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên

Địa chỉ tạm trú: Thôn Liên Trì 2, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa

Tình trạng sức khỏe: Đủ điều sức khỏe làm việc ( và đi công tác )

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

● Vị trí ứng tuyển: Kỹ thuật hiện trường

● Mức thu nhập mong muốn: 

Chuyên ngành Học bổng (nếu có)

Đại học xây dựng Miền Trung
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

● Anh/Chị có người thân/bạn bè hoặc quen biết đối tác/đội 

thi công làm việc tại công ty không? Không

● Ngày bắt đầu công việc: Trong thời gian gần nhất ● Anh/Chị có gặp trở ngại khi làm việc ngoài giờ hay 

cuối tuần khi có yêu cầu không?

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

● Trình độ chuyên môn:

Ý kiến khác:

● Điều gì ở công ty đã làm bạn quan tâm và mong muốn 

được làm việc?

Họ và tên:

Mối quan hệ:

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Mang 

đến nhiều cơ hội và thách thức để nâng cao kiến thức 

chuyên môn cũng như học hỏi được nhiều kinh nghiệm 

hơn trong ngành nghề của mình.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đóng góp sức mình cho quý công ty, nâng cao trình độ bản thân và trở 

thành một kĩ sư giỏi để làm đẹp cho đời, cho xã hội.

Email: nguyenthaianhvietpy@gmail.com

Bằng cấp: Đại học chính quy Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chiều cao: 174(cm) Cân nặng: 53kg

Độc thân            Kết hôn           Ly hôn

Ý kiến khác:

● Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng qua đâu?

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

● Trình độ ngoại ngữ:

Ngoại ngữ Bằng cấp Nghe Nói Viết

Anh văn B1 Trung bìnhTrung bình Trung bình

X

X

X

X

X
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Tốt

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

(Sắp xếp theo thứ tự thời gian, bắt đầu công việc gần đây nhất)

Tên Công ty: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hợp Tiến Lợi Quy mô công ty: 20

Từ: 22/11/2018 Đến: 22/02/2019 Mức lương: 

Vị trí Nhiệm vụ chính

Giám sát công tác thi công đào đất, cốt thép, cốp pha, bảo dưỡng bê tông

Lý do thôi việc: Kết thúc thời gian thực tập 

Thực tập sinh

Đọc và nghiên cứu các hồ sơ bản vẽ

Triển khai bản vẽ shopdrawing kết cấu

Giám sát công tác thi công đào đất, cốt thép, cốp pha, bảo dưỡng bê tông

Giám sát công tác hoàn thiện như xây tường, tô tường, ốp, lát, đóng trần thạch cao

Theo dõi quá trình nhập vật tư, vật liệu

Giám sát công tác sửa chữa, xây tường rào

Dự án tham gia: Các trường học và nhà phố ( TP. Nha Trang).

Giám sát công tác hoàn thiện như xây tường, tô tường, ốp, lát, đóng trần thạch cao

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

(Sắp xếp theo thứ tự thời gian, bắt đầu công việc gần đây nhất)

Tên Công ty: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hợp Tiến Lợi Quy mô công ty: 

Mức lương: 

Vị trí Nhiệm vụ chính

Lý do thôi việc: Muốn tìm một môi trường làm việc mới để hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp

Từ: 20/07/2019 Đến: 31/10/2020

Báo cáo công việc đang thực hiện tại công trình theo quy định của công ty

Kỹ thuật hiện trường

Phối hợp các bên liên quan tham gia nghiệm thu

Triển khai bản vẽ shopdrawing phần kết cấu

Quản lý chất lượng tổ đội và các nhà thầu khác

Lập kế hoạch và công tác chuẩn bị thi công

Hướng dẫn và theo dõi các đội thi công thực hiện công việc tuân thủ quy trình của công ty

Đảm bảo công tác an toàn trong thi công

Dự án từng tham gia: Khu đô thị Mỹ Gia - Khánh Hòa ( nhà liền kề - quy mô 3 tầng).

● Các chương trình tình nguyện/hoạt động đoàn thể/tổ chức mà bạn đã tham gia:

Hoạt động Tổ chức/Địa điểm Vai trò Thành tích

Hiến máu nhân đạo Đại học XD miền Trung Thành viên

3dsmax, SketChup, Photoshop 2019 2020

Khác

● Trình độ tin học:

Phần mềm ứng dụng

Phần mềm Bắt đầu Thành thạo

Autocad 2014 2015

Word, excel, power point, 

project
2014 2015
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Mối quan 

hệ
Năm sinh

Cha 1968

Mẹ 1974

Anh trai 1990

Thái Thị Thu Hằng Nông Huyện Sơn Hòa , tỉnh Phú Yên

Nguyễn Thái Anh Kỹ sư TP Nha Trang , tỉnh Khánh Hoà

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Họ và  tên Nghề nghiệp Địa chỉ/Nơi công tác

Nguyễn Văn Danh Nông Huyện Sơn Hòa , tỉnh Phú Yên

Ngày: 10/04/2021Ký tên: Nguyễn Thái Anh Việt

Tôi, ký tên dưới đây, xác nhận các thông tin ứng tuyển trên cùng hồ sơ cá nhân và các giấy tờ khác có liên quan do tôi 

cung cấp là đầy đủ và trung thực. Tôi hiểu rằng mọi cố ý làm sai lệch thông tin sẽ làm Hồ sơ ứng tuyển không hợp lệ 

và hủy bỏ mọi giao ước khi được tiếp nhận. Tôi đồng ý cho Công ty kiểm tra lý lịch và thông tin cá nhân của tôi trước 

khi tuyển dụng chính thức.

** Trong trường hợp khẩn cấp liên lạc với: Nguyễn Thái Anh

Số điện thoại: 0973863410 Mối liên hệ: Anh trai

Địa chỉ: Nha Trang - Khánh Hòa

Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại các thông tin và bảo đảm mọi câu hỏi đều được trả lời đầy đủ, trung thực trước 

khi xác nhận.

Giám sát hiện trường

Dự án tham gia: Chung cư  Quang Phúc Plaza (4 block, 2 hầm + 28 tầng cao, diện tích 

9520m2).

Kiểm soát công tác thi công lắp dựng cốt thép, cốp pha, đổ bê tông móng và bê tông đầu cọc.

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons Quy mô công ty:

Mức lương:

Vị trí Nhiệm vụ chính

Từ: 14/12/2020

Đọc hiểu kỹ bản vẽ, biện pháp thi công. Xem xét sự sai khác giữa bản vẽ với thực tế thi công 

báo cáo với Trưởng tháp để có phương án xử lý, điều chỉnh kịp thời

Kiểm tra, nghiệm thu các công tác thi công đổ bê tông lót. Công tác thi công cốt thép, cốp 

pha, đổ bê tông tháp A+ B.

Kiểm soát công tác đào đất theo đúng biện pháp được phê duyệt, đảm bảo công tác an toàn 

trong quá trình thi công

Đến:30/03/2021

Theo dõi, báo cáo, đánh giá tiến độ thi công tuần của Nhà thầu phụ. Lập kế hoạch công việc 

hằng ngày, hàng tuần của các nhân.

Thực hiện các công tác nghiệm thu cho Nhà thầu phụ và mời TVGS nghiệm thu hoàn thành 

các công tác, hạng mục công việc.

Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh lao động khu vực mình 

quản lý.

Theo dõi, kiểm tra quá trình sử dụng, bảo quản vật tư, máy móc thiết bị của Công ty cấp cho 

nhà thầu phụ.

Lý do thôi việc: Muốn về gần quê để chăm sóc gia đình.
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