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        THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

 Mô tả công việc 

 Thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động tại nhà máy: 

   -  Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn lao động bằng cách phối hợp với các kỹ  

sư giám sát cách thức công nhân tại nhà máy, kiểm tra môi trường làm việc, máy 

móc, trang thiết bị; 

   -  Đảm bảo việc tuân thủ quy định an toàn cá nhân bằng cách giám sát việc sử 

dụng thiết bị. 

    - Tổng hợp hồ sơ an toàn lao động tại nhà máy và văn phòng. 

    - Triển khai thực hiện các chương trình huấn luyện an toàn cho công nhân, kỹ sư. 

    - Cung cấp thông tin ngăn ngừa nguy hiểm bằng cách thu thập, phân tích, tổng 

hợp dữ liệu về an toàn. 

    - Xử lý, điều tra các tai nạn, tìm nguyên nhân và đề xuất các biện pháp cải tiến. 

 Thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác an toàn lao động: 

-  Cập nhật các văn bản của các cơ quan Nhà nước về công tác an toàn lao động. 

-  Xây dựng, soạn thảo các quy định, hướng dẫn tuân thủ, phương pháp đảm bảo 

an toàn trong thi công. 

-  Giám sát thực hiện tuân thủ các quy định. 

 Thực hiện công việc quản lý bảo hộ lao động: 

-  Thực hiện tìm kiếm đơn vị cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động đáp ứng tốt 

các yêu cầu của Công ty. 

- Mua sắm, cấp phát bảo hộ lao động theo yêu cầu và quy định. 

-  Hướng dẫn sử dụng, quản lý bảo hộ lao động. 

 

 Yêu cầu 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động, xây dựng, điện tử,  

- Kiến thức chuyên ngành về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nói chung và kiến 

thức an toàn chuyên ngành thi công hệ thống cơ điện. 

- Kiến thức về pháp luật, các hệ thống quản lý ISO, OHSAS, SA, … 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề 

- Kỹ năng quản lý lĩnh vực An toàn lao động 

- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…) 



- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt 

-  Khả năng phân tích tâm lý lao động, có sức khỏe 

- Khả năng phân tích rủi ro, nhận dạng mối nguy hiểm 

 

Quyền lợi: 

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực 

- Hưởng lương tháng 13, được đóng BHYT, BHTN, BHXH và hưởng các chế 

độ khác theo quy định của pháp luật. 

- Được tham gia vào các chuyến đi du lịch, đi nghỉ dưỡng do Công ty tổ chức. 

- Tăng lương theo hiệu quả công việc & luật lao động. 
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