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THÔNG TIN CHUNG  

Vị trí: Đấu thầu – Quản lý hợp đồng Phòng/Ban: Ban Tư vấn 

 

Mô tả công việc: 

 - Tìm kiếm thông tin các gói thầu/Dự án trong lĩnh vực hoạt động của Halcom.  

- Tham gia vào quá trình xây dựng hồ sợ dự thầu, bày tỏ quan tâm (EOI) các gói thầu cung 
cấp dịch vụ tư vấn hoặc EPC, thi công xây dựng… mà Halcom làm chủ đầu tư. 

- Tham gia đàm phán, thương thảo và hoàn thiện hợp đồng cho tất cả các hợp đồng mà Công 
ty sẽ ký kết với vai trò là Nhà thầu tư vấn hoặc Chủ đầu tư  theo chức năng nhiệm vụ của 
Ban Tư vấn. 

- Đầu mối liên hệ, thương thảo, chuẩn bị HĐ nguyên tắc, PLHĐ với các Chuyên gia Dự án 
(trong nước và quốc tế). 

- Kiểm soát chi phí, quản lý sản phầm hoàn thành, điều phối nhân sự các đoàn tư vấn thuộc 
các hợp đồng được giao.  

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu từ Giám đốc Ban Tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ 
của Ban. 

 

 

Yêu cầu 

Học vấn: - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Luật hoặc các 
chuyên ngành liên quan. 

Kinh nghiệm: - Có tư duy, kiến thức tốt về đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp 
đồng, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, kiểm soát việc thực hiện của 
nhà thầu. 

- Có kinh nghiệm làm việc với các dự án quốc tế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 
làm việc tại các dự án ODA. 

- Thành thạo tiếng anh. 

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề. 

- Sử dụng với các ứng dụng công nghệ trong quá trình làm việc 

Kỹ năng: - Kỹ năng xây dựng kế hoạch 

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề  

 

Điều kiện làm việc 

Quyền lợi Môi trường làm việc 

- Thu nhập cạnh tranh 
- Thưởng tháng lương 13, KPI, phúc lợi các ngày Lễ, 

Tết, du lịch hè, team building... 
- BHXH, khám sức khỏe định kỳ hàng năm 
- Đào tạo  

- Môi trường làm việc thân thiện, văn phòng tiêu 
chuẩn. 

 

 



 

Ngôn ngữ CV 

- Tiếng Anh hoặc song ngữ 

- n.t.t.diep@halcom.vn 

 

 

 

 

 


