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CÔNG TY TNHH TM & XD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BK - HOME Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 01/TB-BKH     Đồng Tháp, ngày 11 tháng 01 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

(V/v Tổ chức tuyển dụng nhân sự) 

 
Công ty TNHH Thương mại & xây dựng BK-HOME thông báo tuyển dụng nhân sự làm 

việc tại khu vực Tp. Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp, công việc cụ thể như sau: 

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung: 

- Có CV đăng ký dự tuyển 

- Có văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tạm thời phù hợp với vị trí việc làm. 

- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty BK-HOME. 

- Có đủ sức khỏe để làm việc. 

- Khả năng giao tiếp tốt. 

- Nhanh nhạy, biết sắp xếp công việc khoa học. 

2. Vị trí tuyển dụng: 

2.1. Số lượng: 01 nhân sự. 

2.2. Mô tả công việc: 

- Vẽ triển khai bản vẽ kiến trúc 2D từ ý tưởng của kiến trúc sư. 

- Khảo sát, đo đạc tình trạng hiện hữu công trình. 

- Tham gia thuyết trình với khách hàng, thiết kế,…khi có chỉ định. 

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp. 

2.3. Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành: Kiến trúc, xây dựng, thiết kế nội-ngoại 

thất hoặc các ngành khác có liên quan. 

- Triển khai tốt bản vẽ kiến trúc nhà dân bằng Autocad. 

- Ưu tiên ứng viên biết thêm lĩnh vực: Tính toán kết cấu xây dựng, triển khai bản vẽ 

kết cấu, biết vẽ 3D Sketchup. 

2.4. Quyền lợi: 

- Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên. 

- Tham gia BHYT, BHTN theo quy định nhà nước nếu trở thành nhân viên chính 

thức. 

- Có chế độ nghỉ phép 12 ngày trên năm ngoài các ngày nghỉ theo quy định nhà 

nước. 

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, có nhiều cơ hội để phát triển 

bản thân. 

- Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu 

cầu công việc. 

3. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ: 

3.1. Hình thức nộp hồ sơ: 

 CV đăng ký dự tuyển + văn bằng chứng chỉ có liên quan gộp chung thành 01 file 

PDF gửi qua một trong hai hình thức sau: 

- Số Zalo: 0907 87 11 39 (Đỗ Trọng Cảnh) 

- Gmail: Cty.bkhome@gmail.com 

3.2. Thời gian nộp hồ sơ: 

Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/02/2023. 
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Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 

- Fanpage công ty 

- Lưu: VT. 

 

 

      Đỗ Trọng Cảnh 

 

 

 

      


