
 

 DỰ ÁN NỔI BẬT: 

    - Là công ty 100% vốn  tập đoàn TAIKISHA Nhật Bản. 

    - Hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam (từ 1998). 

    - Chuyên lắp đặt và vận hành các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống 

thông gió, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chữa cháy và các hệ thống phụ trợ cho nhà máy, công 
trình. 

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM: 

KỸ SƯ AN TOÀN DỰ ÁN (Project HSE Officer) 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
• Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc kiểm soát hệ thống HSE của các dự án.

• Tư vấn, hỗ trợ Quản lý dự án trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt
động an toàn tại dự án. 

• Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các hoạt động an toàn tại dự án.

• Báo cáo cho Quản lý dự án việc tuân thủ các quy định an toàn ở công trường.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo Hộ Lao Động.

• Nam, chịu khó học hỏi.
• Đã tiếp xúc với hệ thống OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015

• Có khả năng đọc hiểu tất cả các tài liệu kỹ thuật và giao tiếp bằng tiếng Anh.

• Sẵn sàng làm việc tại Văn phòng và các tỉnh giáp HCM (Bình Dương, Đồng Nai)

• Có khả năng quản lý hệ thống an toàn tại nhiều dự án cùng lúc

LƯƠNG: cạnh tranh  

THƯỞNG: 02 lần vào tháng 6 và cuối năm (tùy thuộc tình hình kinh doanh) 

PHÚC LỢI: 
• Được hưởng 03 gói Bảo hiểm: BHXH, BH sức khỏe PVI, BH tai nạn UIC
• Khám sức khỏe tổng quát hàng năm

• Quà ngày thành lập Công ty: 1.000.000 VND

• Quà trung thu: 1.000.000 VND

• Quà sinh nhật: 500.000 VND

• Đám cưới: 2.000.000 VND

• Sinh em bé: 1.000.000 VND

• Du lịch trong và ngoài nước tùy vào doanh thu hàng năm

• Xe đưa đón từ Công ty đến nơi làm việc

ĐÀO TẠO: 
• Tổ chức huấn luyện để lấy chứng chỉ An Toàn Lao Động

• Được đào tạo chuyên môn thông qua các buổi Safety Workshop hàng tháng

• Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng: quản lý an toàn theo hệ thống OHSAS
18001:2007 và ISO 14001:2015, First Aid, Fire Fighting,… 

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN GỒM: 
1. Bảng tóm tắt kinh nghiệm và bằng cấp (CV)
2. Bản sao bằng Tốt nghiệp Đại học và các văn bằng/ chứng chỉ liên quan
3. Bản sao CMND/ Sổ Hộ khẩu
4. Sơ yếu lý lịch (SYLL)
5. Bản sao Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong vòng 6 tháng gần nhất)

LIÊN HỆ: 
 Gửi CV tiếng Anh/ Tiếng việt qua email: hr.hcm@taikisha-vn.com
 Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Golden, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM.
 Điện thoại: 0283 8 994 703 nội bộ: 114, 304

 Website: http://www.taikishavietnam.com.vn


