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Mô tả công việc:

  

- Thực hiện thẩm định/ Thẩm tra Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình; Chủ trương đầu tư,
Đề án đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình.

  

- Tham gia Tổ thẩm định/ Thẩm tra Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình; Chủ trương đầu
tư, Đề án đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp lập Tổ).

  

      - Thực hiện xây dựng và quản lý quy định về thẩm định dự án đầu tư xây dựng công
trình.Hướng dẫn trình tự, thủ tục về công tác lập, trình Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình.

  

- Xây dựng biểu mẫu báo cáo và đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác báo cáo tháng, năm
theo đúng tiến độ đặt ra.

  

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo trình Tổng Giám Đốc. Theo dõi công tác thực hiện kế hoạch
đặt ra của các phòng, Ban...

  

- Thực hiện thẩm định Kế hoạch đấu thầu, HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu.
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- Tham gia Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định công tác đấu thầu. Thực hiện xây dựng và quản lý quy
định về công tác đấu thầu của nội bộ doanh nghiệp.

  

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục về công tác đấu thầu...

  

Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học GTVT, Xây dựng, Kinh tế…
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

  

- Có hiểu biết về pháp luật của các lĩnh vực: xây dựng, đầu tư, thuế, kinh doanh bất động sản,
thương mai,...
- Kỹ năng Lập kế hoạch và sắp xếp công việc tốt.

  

- Có kinh nghiệm làm kế hoạch, thẩm định trong các Công ty lớn về Giao thông, xây dựng cơ
bản

Quyền lợi: Mức lương cạnh tranh.

  

  

  

Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 30/4/2011 (Ở ngoài bìa hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển, số điện
thoại, email liên hệ).

Nơi nhận Hồ sơ:
Mr. Hải Văn – Ban Hành chính Nhân sự
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam -VIDIFI.,JSC
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Tầng 4/5, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3.77.11.668 (máy lẻ 130) Hoặc gửi CV qua Email: Tuyendungvidifi@gmail.com

  

(Download mẫu đơn dự tuyển tại đây  )
Lưu ý:
- Ưu tiên hồ sơ đến sớm
- Tổng Công ty không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.
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http://www.4shared.com/document/XCQDqEhC/BM03_To_khai_thong_tin_ung_vie.html

