
MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG  

KỸ SƯ AN TOÀN 

Mô tả công việc CÁC ỨNG VIÊN VUI LÒNG ĐỌC RÕ MÔ TẢ 
CÔNG VIỆC TRƯỚC KHI ỨNG TUYỂN: 
 • Đảm bảo kiểm soát hệ thống An toàn – Sức khỏe – 
Môi trường trên công trường.  
• Hướng dẫn và đảm bảo việc tuân thủ nghiêm chỉnh các 
quy định tiêu chuẩn về An toàn – Sức khỏe – Môi 
trường 
• Lên kế hoạch và thực thi công tác đào tạo các bộ phận 
liên quan về các quy định An toàn – Sức khỏe – Môi 
trường; nội quy lao động…; Đảm bảo cán bộ công nhân 
viên nắm được những kiến thức liên quan về hệ thống 
An toàn – Sức khỏe – Môi trường 
• Giám sát nhân viên triển khai công việc đáp ứng các 
yêu cầu của An toàn – Sức khỏe – Môi trường 
• Phân tích các rủi ro có thể xảy ra trong dự án, đề xuất 
biên pháp phòng ngừa; Phối hợp với các bên liên quan, 
kịp thời giải quyết, khắc phục những sự cố phát sinh về 
hệ thống An toàn – Sức khỏe – Môi trường 
•  Kiểm tra, đánh giá rủi ro về an toàn trước khi tiến 
hành thi công 
- Huấn luyện an toàn cho công nhân trước khi tiến hành 
thi công lắp dựng 
- Kiểm tra lý lịch công nhân, chứng chỉ vận hành và các 
giấy kiểm định của các phương tiện máy móc, thiết bị, 
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tham gia thi 
công trên công trình. 
- Tổ chức kiểm tra công tác bảo hộ lao động, an toàn lao 
động, vệ sinh lao động và PCCC tại công trường. 
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của 
Giám đốc Thi công, trưởng phòng thi công. 

Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động 
hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan. 

Có kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn - an 
ninh - sức khỏe - môi trường theo tiêu chuẩn yêu cầu 
cho các công trình dầu khí/ công nghiệp. 

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lọc 
hóa dầu, hoặc các dự án có yếu tố nước ngoài. 



 Tiếng Anh giao tiếp tốt. 
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan 

(AutoCad, MS Project, MS Office,). 
Am hiểu các quy định có liên quan về công tác 

ATLĐ&PCCN, có kiến thức về ISO 14001, OHSAS 
1800òa. 

Có kỹ năng quản lý đội ngũ Giám sát an toàn và quản 
lý công tác an toàn - sức khỏe - môi trường theo yêu cầu 
tại các dự án thi công có quy mô lớn, có yếu tố nước 
ngoài. 

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao; 
Quyền lợi Được ký HĐLĐ chính thức sau thử việc, tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN, BH Tai nạn. 
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao các 
kỹ năng phục vụ công việc cũng như thăng tiến trong 
công việc. 
_Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


