
 ĐƠN XIN VIỆC 
Kính gửi : Ban giám đốc công ty 
                  Phòng Hành chánh nhân sự công ty 

 
 

Vị trí dự tuyển:  Kỹ sư QS, Giám sát thi công hiện trường 

Lý lịch cá nhân 

Họ và tên ứng viên : TRẦN MINH KHƯƠNG            Giới tính:  Nam 

Ngày sinh  : 22/09/1992 

Nơi sinh :Tuy Phước .Bình Định               Quốc tịch:  Việt Nam 

Số CMND : 215187158                                Ngày cấp:   16/02/2016       tại CA: Bình Định 

Nơi cấp   : CA: Bình Định 

Địa chỉ thường trú :Ttuy Phước , Bình Định 

Địa chỉ liên hệ  :  

Số điện thoại liên lạc:0979035792 

Email: tranminhkhuong67@gmail.com 

Tình trạng gia đình:   Độc thân 

Số con hiện có: 0 

Sức khỏe:                                                                                

Sức khỏe tốt. 

Công tác:  

Đồng ý công tác ở vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian ngắn. 

  

Trình độ học vấn 

Từ T09/2007 đến T05/2010 Trường PTPT Xuân Diệu –Tuy Phước Tốt nghiệp PTTP loại TB 

Từ T09/2010 đến T10/2012 Trường CĐ Giao Thông Vận Tải 2  
ĐN– Khoa xây dựng cầu đường 

Kỹ sư xây dựng loại KHÁ 

Từ T02/2013 đến T03/2015 Trường CĐ Giao Thông Vận Tải 3 
HCM - Khoa xây dựng cầu đường 

Kỹ sư xây dựng loại KHÁ 

Từ T02/2014 đến  T12/2017 Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám 
sát thi công xây dựng công trình  

Xếp loại :Giỏi  

Từ T07/2016 đến T10/2016 Chứng chỉ kĩ thuật viên trắc đạt  Xếp loại :Giỏi  

Trình độ ngoại ngữ: 
(yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc) 

Ngôn ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Anh văn TB TB TB TB 

     



     

     

Khả năng vi tính: 

 Liệt kê các phần mềm có thể sử dụng được 

Vi tính văn phòng MS office: winword, excel,  

Phần mềm kỹ thuật UutoCAD , Dự toán 

  

  

Mức lương yêu cầu 

Mức lương : 14.000.000 VNĐ/tháng 

Quá trình làm việc 
  

Từ năm đến năm  Tên Công ty  Chức danh Tên và chức vụ của cấp trên 
trực tiếp 

Từ T07/2015 

đến T03/2018 

Công ty TNHH LONG 
THỊNH 

CBKT  Trần Anh Vũ – Chỉ huy 
Trưởng 

Từ T05/2018 

đến hiện tại 

Công ty cổ phần Bê Tông Ly 
Tâm Nha Trang 

GSKT Đỗ Văn Nam – Giám Đốc 

Lĩnh vực làm việc 

- Xây dựng dân dụng  

- Cầu đường  

 

Mức lương  

Từ 14 triệu  

Nhiệm vụ chính 

- Tháng 8- 2015 đến 11 – 2015 Cán bộ  Giám sát hoàn thiện Chung Cư Landpark 1 thuộc Vinhomes Center Park 

- Tháng 11- 2015 đến 06 – 2016 Cán bộ kỹ thuật giám sát hiện trường, thi công 25 căn nhà Liền kề dự án 
Cityland Center Hill Gò Vấp 

- Tháng 08- 2016 đến 03 – 2018 Cán bộ kỹ thuật giám sát hiện trường, thi công 40 căn nhà Liền kề dự án 
Cityland Park Hill Gò Vấp 

- Tháng 05- 2017 đến 12 – 2018 Cán bộ kỹ thuật giám sát thi công nhà xương mở rộng 2 và 3 mở rộng công ty 
cổ phần cơ điện Hoàng Hưng .kcn Long Thành. 

- Tháng 02 - 2019 đến 08 – 2019 Cán bộ Giám sát thi công kết cấu, công trình tòa nhà văn phòng trung tâm thí 
nghiệm điện lực tp Hồ Chí Minh  

- Tháng 10 – 2019 đến 5 – 2020 Cán bộ Giám sát thi công kết cấu, kèo thép dự án kho than mở rộng nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 Bình Thuận  

- Tháng 05 – 2020 đến 09 - 2020 Cán bộ kỹ thuật giám sát thi công phần ngầm tòa nhà văn phòng điện lực ninh 
thuận giai đoạn mở rộng . 

- Tháng 09 – 2020 đến nay Cán bộ kỹ thuật giám sát thi công trình di dời nhà máy thuốc lá khatoco khánh hòa 
vào cụm công nghiệp trảng É 1. 

 

Công việc hiện giờ 

Đang thực hiện phần hoàn thiện và lắp đặt thiết bị  



 
THỜI GIAN CÓ THỀ BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC NẾU TRÚNG TUYỂN 

Vì công tác thủ tục bàn giao còn lại công trình cũ, Nếu được trúng tuyển thời gian bắt đầu công việc ngay 
Tôi xin xác nhận tất cả các lời khai trong đơn xin việc này là đúng và chính xác. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 2020 

        Chữ ký của ứng viên 

 

 

 
 
 

         __________________ 
 

 


