
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

I. Thông tin đơn vị tuyển dụng: 

1.  Tên đơn vị: Viện Vật liệu xây dựng. 

2.   Địa chỉ: Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội 

3.   Điện thoại: 043.5581913                    Fax: 043.8581112 

4.   Email : vienvlxd@vibm.vn      Website : www.vibm.vn 

II. Thông tin vị trí tuyển dụng: 

TT 

Chức danh - 

Vị trí công 

việc 

Số 

lượng 

Yêu cầu trình độ  

Yêu cầu khác 
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ 

1. 
Thí nghiệm 

viên 
01 

Cao đẳng hoá hữu cơ 

hoặc Polyme 
Tin học văn phòng ≥ A1 

- Nam giới 

- Nhiệt tình, gắn bó với công việc, có tinh thần trách nhiệm 

2. 
Kỹ sư tư vấn 

kết cấu 
01 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp 

Thành thạo Autocad, 

tin học VP, Phần mền 

tính toán kết cấu 

Trình độ ngoại 

ngữ đạt chuẩn 

đầu ra theo 

quy định của 

cơ sở đào tạo 

nhưng không 

thấp hơn A2 

- Tốt nghiệp loại khá trở lên; 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm; Có chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công xây dựng 

3. 
Kỹ sư tư vấn 

công nghệ 
01 

Kỹ sư xây dựng chuyên 

ngành vật liệu và cấu 

kiện xây dựng 

Thành thạo Autocad, 

tin học VP 

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm; Có chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công,lắp đặt thiết bị 

4. Kỹ sư VLXD 01 
Kỹ sư chuyên ngành 

VLXD 
Tin học văn phòng -  Có khả năng làm việc độc lập; đi công tác xa 

5. Kỹ sư Hạ tầng 01 
Kỹ sư chuyên ngành Hạ 

tầng 

Thông thạo tin học 

văn phòng, Autocad. 

- Tốt nghiệp ĐHXD, Kiến trúc từ TB khá trở lên,  

- Ưu tiên nam giới, người có kinh nghiệm; 

- Có khả năng nghiên cứu 

6. 
Kỹ sư Môi 

trường 
01 

Kỹ sư công nghệ môi 

trường 

Thông thạo tin học 

văn phòng, Autocad. 

- Tốt nghiệp ĐHBKHN hoặc chuyên ngành tương đương từ 

TB khá trở lên,  

- Ưu tiên nam giới, người có kinh nghiệm 
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TT 

Chức danh - 

Vị trí công 

việc 

Số 

lượng 

Yêu cầu trình độ  

Yêu cầu khác 
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ 

7. 
Nghiên cứu 

viên 
01 

Kỹ sư, thạc sỹ chuyên 

ngành hoá hữu cơ hoặc 

Polyme 

Tin học văn phòng 

TOEIC 750 

hoặc tương 

đương 

- Tốt nghiệp bằng khá trở lên 

- Đam mê nghiên cứu khoa học 

8. 
Nghiên cứu 

viên 
02 

Kỹ sư, thạc sỹ chuyên 

ngành hóa silicat, hóa 

hữu cơ 

Tin học văn phòng 

B1/TOEIC 450 

hoặc tương 

dương 

- Tốt nghiệp bằng khá trở lên 

- Ưu tiên nam giới; 

- Làm việc tại Quận 9, TP. HCM 

- Đam mê nghiên cứu khoa học. 

9. 

Nghiên cứu 

viên (Trưởng 

phòng nghiên 

cứu) 

01 

Thạc sỹ, tiến sỹ chuyên 

ngành hóa silicat, hóa 

hữu cơ 

Tin học văn phòng 

TOEIC 750 

hoặc tương 

đương 

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; 

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tối thiểu 03 năm; 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm,… 

- Ưu tiên nam giới; 

- Làm việc tại quận 9, TP.HCM. 

10. 
Nghiên cứu 

viên 

Không 

giới 

hạn 

Tiến sỹ chuyên ngành 

hóa silicat, hóa hữu cơ, 

polyme, VLXD 

Tin học văn phòng 
B2 hoặc tương 

đương 
- Ưu tiên tiến sỹ tốt nghiệp nước ngoài. 

III.   Hồ sơ dự tuyển: 

-  Đơn đăng ký dự tuyển viết tay (Có biểu mẫu kèm theo);  

-   Bản Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

-   Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (có công chứng/chứng thực); 

-   Bản sao Giấy khai sinh, CMND, sổ hộ khẩu (có công chứng/chứng thực); 

-   Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất của cơ sở y tế từ tuyến Bệnh viện huyện trở lên; 

-   02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ. 
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IV.    Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:  

- Thời gian: 15 ngày làm việc, trừ Thứ 7, Chủ nhật, từ ngày 18/07/2016 - 5/8/2016; Sáng từ 8h30 - 11h00, chiều từ 13h30 - 16h00. 

- Nơi nhận Hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, tầng 2, nhà A, Viện Vật liệu xây dựng; 

- Địa chỉ: Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ. 

(Thông báo tuyển dụng của VIBM được đăng trên báo điện tử và trên Website của Viện từ ngày 18/7/2016). 

LƯU Ý: 

- Chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (không bao gồm hệ liên thông, tại chức); 

- Hồ sơ đã nộp không trả lại; 

- VIBM được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia tuyển dụng; 

- Chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS hoặc email); Thời gian thi dự kiến: Tháng 9/2016; 

- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VIBM phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không 

chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ. 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016 

Hội đồng Tuyển dụng VIBM 

 

 

 

 

 

 

 

 


