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BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

Năm 2018 
 

 

STT 

 

Vị trí tuyển dụng 

 

Số 

lượng 

 

Công việc thực hiện 

 

Yêu cầu 

 

Ưu tiên 

 

 

 

1 

 

 

Trưởng ban 

 Bảo hộ lao động 

 

 

01 

 

Trưởng ban BHLĐ : 

+ Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực 

hiện công tác an toàn BHLĐ, PCCN, môi 

trường 

+ Báo cáo, thống kê công tác AT BHLĐ, 

PCCN, PC thiên tai 

+ Chủ trì lập biện pháp an toàn kỹ thuật công 

trình xây dựng do Công ty làm chủ đầu tư 

+ Phối hợp lập biện pháp và phê duyệt biện 

pháp AT thi công công trình xây lắp nhận 

thầu 

+ Tổ chức huấn luyện  công tác AT BHLĐ, 

PCCN, vệ sinh lao động 

+ Quản lý môi trường làm việc, môi trường 

xây dựng … 

+ Các công việc khác có liên quan theo qui 

định của pháp luật về BHLĐ.  

 
+ Tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành BHLĐ 

hoặc kỹ sư xây dựng, KS 

điện, KS Cấp thoát nước 

+ Các chứng chỉ hành 

nghề theo qui định 
+ Sử dụng thành thạo 

phần mềm: Office;  

+ Sử dụng thành thạo máy 

chụp ảnh, máy chiếu 

+ Nam; Tuổi < 45 

+ Đi công trình để kiểm 

tra AT BHLĐ 

+ Khả năng chịu áp lực 

công việc cao 

 
Ưu tiên biết 

ngoại ngữ Anh, 

Trung 

 

 

Thu nhập : thỏa thuận theo năng lực 
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1 
 

 

 

 

 

Kỹ sư điện, M&E 

 

 

 

02 

 

+ Thực hiện công tác đấu thầu: Lập dự 

toán, lập biện pháp thi công, tiến độ thi 

công. 

+ Quản lý hợp đồng: Quản lý chi phí, tiến 

độ, chất lượng các hợp đồng. 

+ Tham gia giám sát thi công tại các dự 

án, công trình… 

 

+ Trình độ Đại học: Chuyên 

ngành điện, M&E 

+ Các chứng chỉ hành nghề theo 

qui định 

+ Kinh nghiệm: 2 năm trở lên. 

+ Sử dụng thành thạo các phần 

mềm: Office; Autocad, Projec, dự 

toán 

+ Nam, nữ;  tuổi dưới 40 

+ Khả năng tập trung cao và hoàn 

thành tốt công việc 

  

- Khả năng giao 

tiếp một trong các 

ngoại ngữ: Anh, 

Hàn, Nhật 

- Thích nghi tốt, 

linh hoạt, chân 

thực. 
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