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JOB DESCRIPTION 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Job Title: 

Chức danh 

Architectural Draftsman 

Kiến Trúc Sư Triển Khai 

Department/Group: 

Bộ phận 

ARCHICAD/ AUTOCAD/ REVIT

Location: 

Nơi làm việc 

Ho Chi Minh 

Job Level: 

Cấp bậc 

Junior 

Contract Type: 

Loại hợp đồng 

Full-time 

I. JOB’S PURPOSE/MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

• To provide high quality details architecture drawings with customized items from our Clients from

Australia , by using Archicad/REVIT/AUTOCAD softwares.

• Cung cấp bản vẽ kiến trúc chi tiết chất lượng cao với các mục tùy chỉnh từ Khách hàng Úc, bằng

cách sử dụng phần mềm Archicad/Revit/Autocad.

II. JOB RESPONSIBILITY/ TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

• Produce high-quality accurate architectural drawings from sketch plans, mark-ed drawings and

tender documents

Khai triển bản vẽ kiến trúc chính xác, chất lượng cao từ bản vẽ phác thảo, bản vẽ đánh dấu và tài 

liệu đấu thầu

• Perform duties assigned by Architectural Team Leader/ Project Manager

Làm theo các yêu cầu được giao bởi trưởng nhóm 

• Willing to learn new software to finish task

Sẵn lòng học các phần mềm kiến trúc mới theo yêu cầu của công việc

• Ensure drawings compliant with building code, guidelines, on schedule

Hoàn thành các dự án được giao tuân thủ đúng quy tắc, hướng dẫn xây dựng và đúng tiến độ 

• Support colleagues to complete tasks when required

Hỗ trợ các thành viên trong nhóm khi có yêu cầu

III. REQUIREMENT FOR UNDERTAKER/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC

•  Degree qualified in Architecture.

Tốt nghiệp kiến trúc hoặc các lĩnh vực liên quan 

• Good knowledge of ARCHICAD/REVIT/AUTOCAD

Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành: Archicad/Revit/Archicad và các phần mềm văn phòng
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• Previous experience working within an architectural company. 

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiến trúc. 

• Can communicate in English. 

Đoc hiểu tiếng anh tốt, giao tiếp căn bản 

• Can work independently and teamwork well 

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. 

• Have knowledge of Design Standards in Australia is prefered 

Có kiến thức về kiến trúc nhà Úc là 1 lợi thế 

 


