
 

 

[HCM] Công ty Cổ phần KPS – Tuyển dụng 

📌Vị trí: KỸ SƯ TƯ VẤN BỐC TÁCH DỰ TOÁN ĐIỆN NHẸ (ELV) 

                  KỸ SƯ TƯ VẤN BỐC TÁCH DỰ TOÁN BÁO CHÁY CHỮA CHÁY 

📌Mô tả công việc: 

1. Thực hiện bốc tách khối lượng từ bảng vẽ các dự án xây dựng. 
2. Lên danh mục vật tư, khối lượng dự toán. 
3. Tiếng anh tốt, hiểu hệ thống, viết giải pháp đệ trình và comply spec kỹ thuật. 
4. Thực hiện công việc theo KPI công ty đưa ra. 
5. Được hướng dẫn công việc. 

📌Yêu cầu công việc: 

1. Đã tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, công nghệ (ưu tiên mới ra trường). 
2. Thao tác AutoCAD 2D nhanh 
3. Có kinh nghiệm hệ thống mạng, thoại, camera an ninh, kiểm soát ra vào,… (đối với điện nhẹ 

ELV) và có kinh nghiệm hệ thống báo cháy, chữa cháy khí,…(đối với bóa cháy chữa cháy) 
4. Có kỹ năng trình bày, làm việc teamwork, đọc hiểu tiếng anh sản phẩm. 
5. Sẵn sàng đi công tác xa, chịu áp lực công việc và sẵn sàng làm ngoài giờ/ ngày lễ. 
6. Nam tuổi từ 21 đến 40, có sức khoẻ tốt. 

📌Phúc lợi cho nhân viên: 

1.  Mức lương thỏa thuận theo năng lực và sự đóng góp cho công ty + thưởng KPI 
2.  Xét lương 6 tháng 1 lần, cơ hội tăng theo hiệu quả công việc. 
3. Công ty hỗ trợ phí điện thoại hằng tháng, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ 

Tết 
4. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và được nghỉ 12 ngày phép mỗi 

năm, teambuilding, du lịch hàng năm. 
5. Nghỉ 2 ngày cuối tuần: thứ 7 và chủ nhật 

📌 Làm việc tại: 262 Huỳnh Văn Bánh, P11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM  

Apply về hr@kps.com.vn ngay 

https://kps.com.vn/tuyen-dung/tong-hop-thong-tin-tuyen-dung-cong-ty-kps-
67.html?gidzl=OI4LFz98hWreEH0ytb6f2cWv5JJ5NwXG8Z8HCS9QgG9oDaDcmLhqKIGt7ZAGKF
S696j0EJA3Nuy7qqgh2W 
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