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THƯ TUYỂN DỤNG
GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG
TP HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2018
Kính gởi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Khoa Môi trường & Bảo hộ lao động
Công ty Cổ phần Xây dựng Nền Tảng Vàng (Golden Base Construction JSC) trân trọng thông báo
tuyển dụng nhân sự giám sát An toàn lao động, chi tiết như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 02 (hai) kỹ sư Giám sát
2. Điều kiện ứng tuyển: Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Bảo hộ lao động, không yêu cầu kinh
nghiệm, giới tính, tuổi tác
3. Điều kiện làm việc:
a. Giám sát ATLĐ tại công trường xây dựng, Địa điểm: Nhà Bè, TP. HCM;
b. Công trình cải tạo văn phòng làm việc và nhà xưởng
c. Thời gian làm việc hành chính: ngày làm 8 giờ, tuần làm 6 ngày (từ Thứ Hai đến Thứ Bảy)
và tăng ca tùy theo nhu cầu công việc, chi phí tăng ca sẽ tính hệ số 1.5 đến 2 lần.
4. Nội dung công việc:
-

Soạn thảo kế hoạch về công tác ATVSLĐ của công trường để trình duyệt

-

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ trước khi bắt đầu công việc như: trang thiết bị,
giấy phép làm việc…

-

Trực tiếp Giám Sát việc thực hiện công tác kiểm tra ATVSLĐ trên công trường

-

Và các công việc liên quan khác

5. Mức lương và phúc lợi: Mức lương từ 8-15 triệu/tháng tuỳ theo năng lực, phúc lợi theo thoả
thuận.
6. Liên hệ: Mr. Cao Quang Tổng ; ĐT: 0933826802 ; Email: info@goldenbase.vn
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Trân trọng cảm ơn!
Giám đốc

Phạm Thanh Tùng

