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BÁO CÁO :  Project Manager/ PMU Manager

VAI TRÒ

Giám sát trưởng dự án là nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều hành team dự án

thực hiện việc triển khai dự án theo đúng hợp đồng tư vấn đã ký kết cho các dự án có dịch vụ cung

cấp là TVGS.

Site team leader (MEP, Civil) là chức danh lãnh đạo nhóm các kỹ sư tại dự án gồm kỹ sư MEP,

hoặc kỹ sư XD/GT/HTKT để thực hiện các dịch vụ tư vấn giám sát tại dự án do BV đã ký kết và

cung cấp dịch vụ này.

NHIỆM VỤ

 Tiếp nhận thông tin của Chủ đầu tư, phân tích, báo cáo và lập Đề cương thực hiện công tác

giám sát (bao gồm quy trình và Form mẫu) theo mẫu Công ty.

 Tuân thủ chặt chẽ hệ thống ISO của Công ty.

 Trực tiếp quản lý đội ngũ kỹ sư giám sát, phân công mục tiêu công việc cho mỗi kỹ sư tại dự án

và giám sát công việc thực hiện.

 Tham gia các cuộc họp tuần định kỳ, đột xuất để xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.

 Chủ trì họp đào tạo nội bộ công trường để yêu cầu và theo dõi sự tuân thủ của các kỹ sư theo

quy định Công ty và công việc.

 Soạn thảo và ký ban hành các văn bản cấp công trường đến các bên liên quan tại dự án. Soạn

thảo các công văn cấp công ty (văn bản có tính chất pháp lý, chiến lược đối với dự án) chuyển

về công ty cho lãnh đạo xem xét để ban hành cho các Bên tham gia dự án.

 Tư vấn giám sát trưởng có trách nhiệm kiểm tra các xung đột thiết kế trước khi triển khai thi

công thông qua việc phê duyệt bản vẽ shop-drawing, đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết

kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế.

 Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng

không đảm bảo, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên

quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và

phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định.

 Báo cáo đề xuất Ban QLDA/Chủ đầu tư hướng xử lý phê duyệt những vấn đề liên quan đến chất

lượng, tiến độ thi công, khối lượng, ATLĐ-VSMT của Nhà thầu. Chủ động cảnh báo, hối thúc,

phối hợp và hỗ trợ các đơn vị liên quan để đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi

trường.

LEAVE 

YOUR MARK 
W I T H  B U R E A U  V E R I TA S  V I E T N A M



 Ký xác nhận: Tiến độ thi công,xem xét trình mẫu vật tư,kiểm tra bản vẽ shopdrawing - biện pháp

thi công, ký xác nhận khối lượng các nhà thầu, Biên bản nghiệm thu giai đoạn, Biên bản nghiệm

thu hoàn thành công trình đưa công trình vào sử dung.

 Thực hiện công tác báo cáo tuần/tháng gửi đến Ban QLDA/Chủ đầu tư.

 Các công việc khác theo phạm vi công việc của hợp đồng ký giữa Chủ đầu tư và công ty

 Quan hệ và báo cáo: báo cáo cho Giám đốc dự án, Giám đốc PMU. Nhận chỉ đạo trực tiếp từ

Giám đóc PMU, giám đốc dự án

 Phối hợp với bộ phận văn phòng để thực hiên công tác thu tiền cho công ty theo như hợp đồng

ký với Chủ đầu tư.

 Xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan nhà nước…).

 Tổ chức lập hồ sơ khuyết tật, phối hợp thực hiện các quy trình quản lý vận hành và bàn giao

công trình. Thực hiện thanh quyết toán, hoàn công công trình xây dựng.

YÊU CẦU KỸ NĂNG VÀ CHUYÊN MÔN

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, am hiểu các quy chuẩn và tiêu chuẩn về thiết kế,

giám sát, quản lý dự án.

 Hiểu được các quy định, yêu cầu về quản lý dự án và tư vấn giám sát, quản lý chất lượng công

trình.

 Yêu cầu có trên 7 năm kinh nghiệm tham gia quản lý dự án xây dựng, tư vấn giám sát các dự án

nhà cao tầng, công nghiệp và đã từng làm vai trò giám sát trưởng.

 Khả năng tư duy và giải quyết các vấn đề liên quan.

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CÁ NHÂN

 Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng I.

 Chấp nhận đi công tác xa nhà

 Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một ưu tiên.

 Thành thạo các phần mềm: Auto Cad, Microsoft Excel, Word and Power Point. Biết BIM là một

ưu tiên


