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TH Ô N G  BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cần tuyển 46 lao động theo hình thức Hợp đồng 
thời vụ tại các Khoa, Phòng và Trung tâm của Trường, cụ thể:

1. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỔ LƯỢNG, YÊU CẦU:

TT Vị trí việc làm
Số

lượng Yêu cầu

1 Khoa Kiến trúc 1
- Chuyên viên xưởng mô hình 1 Kiến trúc sư

2 Khoa Xây dựng 
Giảng viên các Bộ môn:

3

- Công nghệ và TC Thi công 2 Tôt nghiệp Kỹ sư xây dựng
- Vật liệu Xây dựng 1 Trình độ Tiến sỹ ngành Vật liệu xây dựng

3 Khoa KTHT và MT Đô thị 
Giảng viên các Bộ môn:

13

- Câp nước 2 01 giảng viên về cấp thoát nước 
01 giảng viên về Thủy lực

- Thoát nước 2 Trình độ Thạc sỹ, tiên sỹ đúng chuyên ngành
- Giao thông 2 Tôt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành
- Chuân bị kỹ thuật 1 Tôt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành
- Kỹ thuật Môi trường 3 01 giảng viên vê Môi trường Khí 

01 giảng viên về chất thải lỏng 
01 giảng viên về chất thải rắn

- Trắc địa 1 Trình độ Thạc sỹ đúng chuyên ngành
- Năng lượng
- Kỹ thuật viên Phòng Thí

1 Tôt nghiệp ĐH ngành Hệ thông điện 
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc đại học chuyên

nghiệm Thủy lực Hóa nước vs 1 ngành Câp thoát nước
4 Khoa Quy hoạch 

Giảng viên các Bộ môn:
6

- Quy hoạch vùng 2 Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành
- Thiết kế đô thị 2 Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành

Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành , Ư’u tiên
- Quy hoạch Nông thôn 1 ứng viên có học vị Tiên sỹ
- Kiến trúc cảnh quan 1 Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành
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Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành 
Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành 
Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành

Tíung4arĩi Tin học ứng dụng 
Giảng viên Bộ môn:
- Tin học đại cương

3

3 Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ Thông tin
7 Trung tâm Ngoại ngữ 

Giảng viên Bộ môn:
- Tiếng Anh

2

2 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh
8 Khoa Sau Đại học

Chuyên viên
1
1 Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ Thông tin

9 Phòng Đào tạo

Chuyên viên

1

1
Tốt nghiệp ĐH các ngành đào tạo ở Trường 
ĐHKT

10 Phòng Hợp tác Quốc tế
- Chuyên viên, phiên dịch

1
1 Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tiếng Anh

11
Phòng Thanh tra, Khảo thí 
và Đảm bảo chất lượng
- Chuyên viên tổ Thanh tra

- Chuyên viên tổ Đảm bảo 
chất lượng

2
1

1

Tốt nghiệp ĐH ngành Luật (hoặc ngành gần) 
Tốt nghiệp ĐH ngành QLGD (hoặc ngành 
gần) và có nghiệp vụ về công tác thanh tra 
Tốt nghiệp ĐH các ngành đào tạo ở Trường 
ĐHKT hoặc Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành ĐB 
Chất lượng giáo dục

12 Phòng Tổng hợp
- Nhân viên lái xe

1
1 Bằng D trở lên;

13 Phòng Quản trị Thiết bi
- Nhân viên tổ thiết bi

1
1 Tốt nghiệp THPT trở lên

14 Trung tâm TT Thư viện
- Thư viện viên
- Lưu trữ - Quản trị văn phòng

2
1
1

Tốt nghiệp ĐH ngành Thông tin Thư viện 
Tốt nghiệp ĐH ngành Lưu trữ - Quản trị VP

15 Trung tâm Thí nghiệm và 
Kiểm định Chất lượng CT
- Giảng viên
- Thí nghiệm viên

2

1
1

Tốt nghiệp ĐH ngành XDDD và công nghiệp 
Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH ngành XDDD và CN

16 Trung tâm Dịch vụ
- Nhân viên bảo vệ

2
2 Tốt nghiệp PTTH trở lên

Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do công án cấp
tỉnh hoặc tương đương câp



2. TIÊU CHUẪN CHUNG:
2.1 Đối với giảng viên:
- Có phẩm chất tư cách đạo đức tốt; Lý lịch rõ ràng; Đủ sức khoẻ để công tác;
- Có ngoại hình đáp ứng tiêu chuẩn nhà giáo;
- Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh bậc A2 khung châu Âu trở lên (hoặc bậc 2/6 khung 
Việt Nam trở lên) hoặc ngoại ngữ khác tương đương;
- Tin học: Văn phòng trình độ B trở lên;
- Có Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy phù hợp với chuyên ngành cần tuyển; Ưu tiên 
ngưòi tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, giỏi ngoại ngữ, có kinh 
nghiệm và thành tích trong học tập, công tác.

2.2 Đối với chuyên viên và tương đương:
- Có phẩm chất tư cách đạo đức tốt; Lý lịch rõ ràng; Đủ sức khoẻ để công tác;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ AI (hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Văn phòng trình độ B trở lên;
- Có Bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với công việc cần tuyển; Sử dụng thành thạo Tin học 
văn phòng; Ưu tiên người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, có kinh nghiệm và thành tích trong 
học tập, công tác.

2.3 Đối với nhân viên:
- Có phẩm chất tư cách đạo đức tốt; Lý lịch rõ ràng; Đủ sức khoẻ để công tác;
- Có bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên;
- Có chứng chỉ nghề; Ưu tiên người có kinh nghiệm và thành tích trong học tập, công tác.

3. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CỦA MỘT s ố  ĐƠN VỊ:
3.1 Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị:
- Bộ môn Cấp nước:
Chuyên ngành cần tuyển: Kỹ sư cấp thoát nước; Kỹ sư thủy văn. Ưu tiên ứng viên nam.
- Bộ môn Thoát nước:
Chuyên ngành cần tuyển: Kỹ sư cấp thoát nước. Ưu tiên ứng viên nam.
- Bộ môn Chuẩn bị kỹ thuật',
Chuyên ngành cần tuyển: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị. Ưu tiên ứng viên nam.
- Bộ môn Kỹ thuật Môi trường:
Chuyên ngành cần tuyển: Hệ thống kỹ thuật trong công trình hoặc kỹ sư có bằng tốt nghiệp 
tương tự trong lĩnh vực Môi trường khí; Kỹ sư Môi trường; Ưu tiên ứng viên nam.
- Bộ môn Trắc địa:
Chuyên ngành cấn tuyển: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý.

3.2. Khoa Quản lý đò thị:
- Bộ môn Quản lý đất đai VÀ nhà ở:
Chuyên ngành cần tuyển: Quản lý đất đai (Quy hoạch đất đai, địa chính ...); Kinh tế (Kinh 
tế và Quản lý công; Thẩm định giá ...); Bất động sản (Quản lý bất. động sản; Kinh doanh 
bất động sản; Kinh tế bất động sản và địa chính ...); Kiến trúc (ưu tiên ứng viên có kiến 
thức sâu về nhà ở). Ưu tiên ứng viên nam.
- Bộ môn Kinh tế  xây dựng:
Chuyên ngành cần tuyển: Kinh tế xây dựng. Ưu tiên ứng viên nam.
- Bộ môn Kinh tế  Nghiệp vụ:
Chuyên ngành cần tuyển: Kinh tế xây dựng; Kinh tế (Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư ...); 
Ưu tiên ứng viên nam.



3.3 Trung tâm Tin học ứng dụng:
Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Thông tin. Thành thạo lập trình mạng, 
hệ thống; có khả năng học tập, nghiên cứu để giảng dạy và ứng dụng tin học cho chuyên 
ngành cua Trường.

3.4 Trung tâm Ngoại ngữ:
Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại 
học Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN hoặc các ứng viên có chứng chỉ 
IELTS 6.5 hoặc TOEFL 600 trở lên; Ưu tiên ứng viên nam.

3.5 Khoa Sau Đại học:
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên chuyên trách quản lý dữ liệu và phần mềm đào tạo.
Tốt nghiệp đại học hệ chính quy Chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Ưu tiên ứng viên 
nam. Có trình độ tiếng Anh từ bậc A2 khung châu Âu trở lên (hoặc bậc 2/6 khung Việt 
Nam trở lên).

3.6 Trung tâm Thông tin Thư viện :
Chuyên ngành cần tuyển: Thông tin Thư viện. Ưu tiên ứng viên nam.

3.7 Trung tâm Dịch vụ:
Ưu tiên những ngưòi đã có thời gian công tác trong lực lương Công an nhân dân, Quân đội 
nhân dân. Tuổi từ 18 đến 40.

4. HÌNH THỨC TUYỂN CHỌN:
- Đối với giảng viên:

Xét tuyển trên cơ sở hồ sơ và kết quả giảng thử 01 tiết; kết quả kiểm tra trình độ 
ngoại ngữ, tin học của người dự tuyển.

- Đối với chuyên viên, nhân viên:
Xét tuyển trên cơ sở hồ sơ và kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ.

5. HỔ Sơ D ự TUYỂN GỔM:
1. Đơn xin dự tuyển;
2. Bản khai lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (Không quá

6 tháng tính đến ngày xét tuyển, có ảnh đóng dấu giáp lai);
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Quận, Huyện trở

lên);
4. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, bảng kết quả học tập (trường họp ứng viên 

tốt nghiệp ở nước ngoài không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học, phải có văn 
bản công nhận văn bằng do Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xác nhận);

5. Bản sao giấy khai sinh;
6. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
7. Xác nhận thành tích (nếu có);
8. 02 ảnh cỡ 3 X 4; giấy chứng minh nhân dân (phô tô); ghi rõ điện thoại liên lạc;

Tất cả cho vào một bì hồ sơ kích thước 25 cm X 34 cm.



Thời gian nhận hồ sơ từ 15/01/2015 đến 15/02/2015 tại phòng Tổng hợp (nộp cho 
bà Thái Minh Hạnh, phòng Tổng hợp, U104). Cần biết thêm chi tiết, liên hệ với phòng 
Tổng hợp, số điện thoại: 04. 38 54 25 22.

Nơi nhận:
- Thông báo trên trang Web của Trường;
- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.


