
 
 
 

 

Construction Supervisor (Base in Ha Noi) 

 
Habitat for Humanity Vietnam (HFHV) is currently seeking a professional individual to serve as a 
Construction Supervisor, based in Ha Noi  

Responsibilities: 

- Support in family selection process and identifying home-partners’ housing improvement needs. 

- Evaluate and recommend designs, materials, processes and methods of construction 

- Monitoring of construction progress and Sign off completion of house improvement, toilet and water 
systems 

- Arrange build activities; provide instructions for local masons and volunteers. 

 
Requirements:  
- Construction certificate 

- Current knowledge of the local building codes, construction techniques, requirements and other 
appropriate governmental regulations.  

- Has supervisory and construction training experiences. 

- Willingness and ability to travel extensively within province and nationally as needed 

- Ability to use computer. 

 

How to Apply: 

Closing date: October 31, 2014 

Your application must include: 

 A cover letter clearly demonstrating your suitability for this position 

 A comprehensive CV (no more than 2 pages) 

 Contact details (including telephone number and email) of 3 references including most recent 

direct supervisors 

 Expected salary 

Email your application to: application@habitatvietnam.org 

Or direct apply to: The Apartment No. 203, Building E3, Trung Tu Diplomatic Compound, No. 6 Dang Van 

Ngu street, Dong Da dist., Ha Noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Giám sát Xây dựng (Văn phòng Hà Nội) 

 
Habitat for Humanity Việt Nam (HFHV) hiện đang cần tuyển 01 Cán bộ Giám sát Xây dựng, văn phòng 
làm việc tại Hà Nội.  

Trách nhiệm:  

- Hỗ trợ trong quá trình chọn hộ và xác định nhu cầu cải thiện về nhà ở của hộ gia đình. 

- Đánh giá và đề xuất mẫu thiết kế, nguyên vật liệu, quy trình và phương pháp thi công. 

- Giám sát tiến độ xây dựng và Nghiệm thu các công trình cải thiện nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi 
trường. 

- Bố trí các hoạt động xây dựng, hướng dẫn và chỉ đạo thợ xây dựng và các tình nguyện viên.  

 
Yêu cầu:  
- Có bằng Trung cấp Xây dựng.  

- Nắm rõ mã xây dựng địa phương, kỹ thuật xây dựng, yêu cầu xây dựng và quy định khác của 
chính phủ.  

- Có kinh nghiệm giám sát và tập huấn về xây dựng.  

- Sẵn sàng và có thể đi công tác trong hoặc ngoài tỉnh. 

- Có khả năng sử dụng máy vi tính. 

 

Cách thức nộp hồ sơ: 

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2014 

Hồ sơ bao gồm: 

 Đơn xin việc 

 Sơ yếu lý lịch (không quá 02 trang) 

 Thông tin người tham khảo: 03 người quản lý gần nhất (điện thoại, email) 

 Mức lương mong đợi 

Ứng viên có thể nộp hồ sơ qua email: application@habitatvietnam.org 

Hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 203, nhà E3, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn 

Ngữ, Q. Đống Đa, Hà Nội 

 

 

 

 


