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TRIỂN KHAI KĨ THUẬT KIẾN TRÚC 
Từ dãy Alps Thụy Sĩ đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mang đến chất lượng xứng 
tầm Thuỵ Sĩ, cùng những giá trị vô song, đó là những gì TOA hướng đến. Một công ty 
outsouce được thành lập trên những yếu tố Trung thực, Minh bạch và Tối giản.  

Bạn đang tìm kiếm những thử thách mới và những dự án thú vị? 

Bạn muốn có cơ hội phát triển và và trau dồi kĩ năng trong một môi trường quốc tế?  

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài trong vị trí TRIỂN KHAI KĨ THUẬT KIẾN TRÚC để làm việc 
trong team thiết kế tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ở vị trí này, bạn cần biết sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế, cũng như các kiến thức về 
công trình xây dựng, kết cấu để có thể hoàn thiện bản vẽ một cách chính xác. 

 
Mô tả công việc: 

- Triển khai ArchiCAD/Revit model dựa trên các bản vẽ 2D 

- Khả năng phán đoán và tự học các phần mềm 

Yêu cầu công việc: 

- Có khả năng cũng như kiến thức sử dụng các phần mềm 2D/3D ArchiCAD, AutoCAD và 
Sketup 

- Tập trung, tỉ mỉ và chú ý từng chi tiết. 

- Chủ động, kỉ luật và tự tin trong môi trường làm việc quốc tế. 

- Quản lý cũng như sắp xếp thời gian hợp lý. 

Quyền lợi: 

- Hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật, có thêm BH PVI 

- 15 ngày phép, có thêm phúc lợi cho nhân viên gắn bó với công ty, tham gia team building 2 
lần mỗi tháng 

- Có cơ hội được đi tham quan công trình thực tế của công ty ở Thụy Sỹ. 

- Trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế, có cơ hội phát triển bản thân nhanh chóng. 

- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và quan tâm đến sự phát triển của nhân viên. 

- Có cơ hội được đào tạo và  tham gia vào dự án của team từ những ngày đầu tiên. 

- Làm việc với một team sáng tạo và trẻ trung ở một villa tuyệt đẹp ở Thảo Điền 

Ứng tuyển: 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tiếp về địa chỉ email:  hello@toa.agency 

Hồ sơ bao gồm: 

- CV (nêu rõ kinh nghiệm) 
- Bằng cấp, giấy chứng nhận 
- Portfolio (nếu có) 

Loại công việc: Full-time/Part time 
Địa điểm:Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 


