
 

 

                                                           THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

 

 

CTY TNHH APAVE Châu Á - Thái Bình Dương là công ty 100% vốn nước ngoài, một thành 
viên trẻ và năng động của Tập đoàn APAVE Pháp, tổ chức hàng đầu thế giới về tư vấn kỹ thuật 
và giám định chất lượng. 
 
Trở  thành một thành viên trong gia đình Apave đồng nghĩa với việc bạn có cơ hội: 

 Được đào tạo, tiếp cận các công nghệ quản lý tiên tiến; 

 Thử thách để trở thành con người chuyên nghiệp, hiện đại, mạnh mẽ, táo tạo và đầy 
niềm tin vào tương lai phát triển; 

 Làm việc trong môi trường nơi mà tính “Kỷ luật, Chuyên nghiệp, Hài hòa”, tính Đạo đức 
nghề nghiệp không ngừng được củng cố để trở nền tảng chính của khẩu hiệu Tập đoàn 
“SỨ MỆNH của SỰ TIN CẬY”; nơi mà thành công của mỗi nhân viên trong sự thành 
công của Công ty được coi trọng; 

 
 
Để đáp ứng nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển những vị trí sau: 
 

Stt Vị trí Mô tả công việc Số 
lượng 

Thời gian 
tuyển 

01 
Kỹ sư an 
toàn lao 

động 

Nhiệm vụ: 
- Thiết lập và kiểm soát các quy định về ATLĐ, VSMT 

và an ninh tại công trường theo chính sách của công ty; 

- Rà soát và hiệu chỉnh các kế hoạch ATVSLĐ-PCCN 

của các nhà thầu phụ trước khi trình Lãnh đạo phê 

duyệt; 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ-

PCCN tại công trình; 

- Tổ chức các buổi tập huấn ATVSLĐ cho đội ngũ cán 

bộ & công nhân định kỳ; 

- Kiểm tra, ghi chép các hồ sơ nhật ký về an toàn lao 

động của nhà thầu phụ; 

- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng ban điều hành công 

trường hàng tuần; đề xuất các biện pháp, giải pháp 

nhằm nâng cao công tác ATVSLĐ-PCCN. 

- Tham dự các buổi họp định kỳ và đột xuất liên quan 

đến ATVSLĐ. 

5 người 
Từ tháng 

6/2018 trở đi. 
 



Yêu cầu cơ bản: 

- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Kỹ 

sư Bảo hộ lao động (ATVSLĐ); Tốt nghiệp khóa học 

về ATLĐ trong xây dựng, có bằng chứng nhận, chứng 

chỉ về ATLĐ. 

- Kinh nghiệm từ mới ra trưởng trở lên  

- Ưu tiên tốt nghiệp Bảo hộ lao động trường Đại học 

Tôn Đức Thắng. 

- Giới tính: Nam 

- Am hiểu pháp luật, pháp lý Nhà nước về ATVSLĐ-

PCCN; 

- Có đủ khả năng và năng lực thực thi các biện pháp 

đảm bảo công tác ATVSLĐ-PCCN tại các công trường 

thi công; 

- Năng động, nhiệt tình, nhạy bén, chủ động & có trách 

nhiệm trong công việc. 

- Thành thạo vi tính văn phòng. 

- Có khả năng làm việc độc lập trên cơ sở các chương 

trình và kế hoạch đã được thiết lập sẵn. 

- Làm việc tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ  

- Ưu tiên các ứng viên đã làm công tác an toàn tại các 

toà nhà cao tầng.. 

  

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn. 

 

Hồ sơ  ứng tuyển : 

1. Thư xin việc 
2. CV (bản kê chi tiết kinh nghiệm công tác)  
3. Bằng cấp chứng chỉ (bản sao công chứng) 

4. Giấy khai sinh (bản sao công chứng) 
5. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (trong vòng 6 tháng gần đây) 

6. Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng gần đây) 
7. Chứng minh thư (bản sao công chứng) 

8. 4 ảnh 3x4 

(khuyến khích gửi hồ sơ mềm qua email cho vòng xem xét hồ sơ) 



Thông tin liên  hệ: 

PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ, CN CTY TNHH APAVE CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG- - 
CN BÌNH DƯƠNG 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNPT, 326 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, 
Bình Dương. 

Người liên hệ: Ms Mai Hảo 

Email: maihao@apave.com.  

Điện thoại : 0274 3856097 ex: 102 

 

Note : Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên được lựa chọn . Trân trọng cảm ơn ! 
 

mailto:maihao@apave.com

