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 Job Position: kiến trúc sư – họa viên revit 
 

 

Giới thiệu 

NDA Group được sáng lập năm 1987 tại Pháp bởi Emmanuel DELARUE. 

NDA có dự án tại Trung Quốc từ năm 2001 và thành lập văn phòng tại Thượng Hải, Trung Quốc năm 

2005  

Năm 2008, NDA thành lập chi nhánh tại Dubai, U.A.E to cover all Middle East projects. 

Năm 2017 NDA thành lập văn phòng tại Tp.HCM, Việt Nam. 

NDA sở hữu một đội ngũ chuyên gia thiết kế đa quốc gia. Chúng tôi tích hợp văn hóa châu Á và 

phương Tây và tạo ra các giải pháp thiết kế sáng tạo và nổi bật bằng cách đào sâu các đặc điểm độc 

đáo của các dự án và khai sáng các dự án này bằng các phương pháp nghệ thuật mạnh mẽ. 

NDA Group cung cấp các dịch vụ liên quan đến thiết kế kiến trúc,thiết kế quy hoạch, bến du thuyền, 

tư vấn chiến lược … 

 

 

 Trách nhiệm công việc 

 Triển khai các hồ sơ thiết kế Cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thi công. 

 Phối hợp và làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan : kết cấu, cơ điện, phòng cháy chữa 

cháy, chiêu sáng, cảnh quan, dự toán, và các nhà thầu phụ và cung cấp vật liệu khác. 

 Có kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt là chung cư cao tầng, văn phòng, khu dân cư, trung tâm 

thương mại, khách sạn, resort ... 

 Am hiểu về vật liệu xây dựng, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn và 

các quy định của nhà nước về các bước triển khai thiết kế kiến trúc công trình 

 Kiểm tra hồ sơ thiết kế và đáp ứng hồ sơ thiết kế theo tiến độ đề ra 

 

Kỹ năng cần thiết 

 Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật thi công. 

 Sử dụng Revit thành thạo. 

 Sử dụng các phần mềm văn phòng và các phần mềm chuyên ngành khác (AutoCad, Revit, 

Sketchup, 3Dmax, Vray, Lumion,…) là một lợi thế. 

 Kiến thức cơ bản về cấu tạo kiến trúc. 

 Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn cơ bản về thiết kế Kiến trúc công trình. 

 Ưu tiên ứng viên nhiệt tình say mê trong công việc. 

 Trung thực, nhiệt tình trong công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được 

áp lực cao. 
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Kinh nghiệm: 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp; Kết cấu 

công trình 

 Kinh nghiệm: trên 02 năm; 

 Có kinh nghiệm thiết kế kết cấu nhà cao tầng, văn phòng, nhà xưởng, khu phức hợp 

 Hiểu và biết áp dụng các qui chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu 

 Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh 

 

 

Ngôn ngữ 

 Biết tiếng Anh là một lợi thế 

 

Quyền lợi 

 Mức lương và thưởng hấp dẫn (Thỏa thuận trực tiếp trong cuộc phỏng vấn) 

 Thưởng ngày lễ theo quy định chung của Công ty 

 Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước Việt Nam 

 

Nộp hồ sơ về: 

 

Xin vui lòng gửi hồ sơ cá nhân theo địa chỉ email: tinh.nguyen@ndagroup.com.vn  

 Địa điểm làm việc: Lầu 6, Tòa nhà Royal Building, 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM 
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