
 

 

 

Giám sát Xây dựng (Khu vực miền Bắc) 

 

Habitat for Humanity Việt Nam (HFHV) hiện đang cần tuyển 01 Cán bộ Giám sát Xây dựng, địa điểm làm 

việc tại các địa bàn dự án ở khu vực miền Bắc.  

 

Chức danh công việc Giám sát xây dựng   
Địa điểm 

làm việc 

Các địa bàn dự án ở Miền 

Bắc 

Báo cáo cho Quản lý Chương trình cấp cao 

 

Các trách nhiệm chính: 

➢ Duy trì và quảng bá hình ảnh và danh tiếng của HFHI đến đối tác và các bên hữu quan 

➢ Hỗ trợ trong quá trình chọn hộ và xác định nhu cầu cải thiện về nhà ở của hộ gia đình. 

➢ Giám sát hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng hoạt động cải thiện nhà ở của tổ chức Habitat for 

Humnity vừa đạt chất lượng cao và an toàn đáp ứng được các Tiêu chuẩn về Nhà ở của HFHV 

vừa có chi phí thấp theo như kế hoạch và ngân sách đã thỏa thuận. 

➢ Đánh giá và đề xuất mẫu thiết kế, nguyên vật liệu, quy trình và phương pháp thi công. 

➢ Hỗ trợ hộ gia đình và đối tác trong việc lập kế hoạch tiến độ xây dựng, mua vật liệu và tập huấn 

cho các thợ xây địa phương.  

➢  Giám sát tiến độ xây dựng và Nghiệm thu các công trình cải thiện nhà ở, nước sạch và vệ sinh 

môi trường. 

➢ Chuẩn bị, kiểm tra để bảo đảm đầy đủ các công cụ xây dựng, trang thiết bị bảo hộ cá nhân trong 

tình trạng tốt theo yêu cầu 

➢ Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật xây dựng bao gồm định hướng an toàn cho thợ xây địa phương, tình 

nguyện viên và giám sát các điều kiện an toàn và kỹ thuật trong suốt quá trình xây dựng 

➢ Chụp và cung cấp hình ảnh về hoạt động xây dựng, hộ gia đình,… theo hướng dẫn từ Bộ phận 

Phát triển Nguồn lực và Truyền thông 

➢ Tương tác với các thành viên liên quan thuộc Bộ phận Hỗ trợ Chương trình và Sáng kiến để thực 

hiện xây dựng theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn khác,… 

➢ Bảo đảm chính sách của Habitat như tiêu chí chọn hộ, bảo vệ trẻ em, mâu thuẫn lợi ích, không 

phân biệt đối xử,… được giám sát kỹ trong suốt kế hoạch và khi thực hiện hoạt động xây dựng. 

➢ Tuân thủ các chính sách và thủ tục tài chính trong việc mua hàng và thanh toán  



Yêu cầu bằng cấp tối 

thiểu  
Có bằng trung cấp xây dựng hoặc tương đương 

Kỹ năng 

➢ Có kiến thức về các nguyên vật liệu, phương pháp và công cụ sử dụng trong 

trong việc xây dựng hay sửa chữa nhà ở, các tòa nhà 

➢ Có kinh nghiệm thực hiện các công việc xây dựng cơ bản: trộn hồ, xếp 

gạch,… 

➢ Có kinh nghiệm giám sát các công việc xây dựng.  

➢ Có kiến thức về các quy định của nhà nước về an toàn xây dựng, mã xây 

dựng địa phương, kỹ thuật xây dựng, yêu cầu xây dựng và quy định khác của 

chính phủ. 

➢ Có khả năng sử dụng AUTOCAD cơ bản 

 

Cách thức nộp hồ sơ: 

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/01/2017 

Hồ sơ bao gồm: 

• Đơn xin việc 

• Sơ yếu lý lịch 

• Thông tin người tham khảo: 03 người quản lý gần nhất (điện thoại, email) 

Ứng viên nộp hồ sơ qua email: application@habitatvietnam.org 

 

mailto:application@habitatvietnam.org

