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Vị Trí Tuyển Dụng
•

Chịu trách nhiệm xác định mối nguy hiểm tiềm tàng trong nhà máy và đề ra các hành động khắc phục báo cáo
lên cấp trên

•

Đảm bảo tất cả các vị trí để dụng cụ chữa cháy được thông thoáng, dễ tiếp cận và dễ sử dụng trong trường hợp
khẩn cấp.

•

Chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả các thiết bị điện, van bình ga trong nhà máy.

•

Theo dõi tất cả các trường hợp tai nạn, hỗ trợ bộ phận y tế sơ cấp cứu. Tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn
lao động, tập trung cải thiện các hành động khắc phục, xác định nguyên nhân.

•

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải.

•

Tiến hành kiểm tra và báo cáo hàng ngày các vấn đề liên quan an toàn, sức khỏe và môi trường trong nhà máy.

•

Kết hợp và báo cáo chặt chẽ với quản lý bộ phận an toàn, an ninh trong việc triển khai công tác phòng chữa cháy
và các chương trình đào tạo khác cho tình nguyện viên.

Yêu Cầu:
•

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học

•

Có kiến thức về an toàn. Đặc biệt, tiêu chuẩn Viêt nam về xử lý nước thải, quản lý chất thải nguy hại; các tiêu
chuẩn an toàn cháy nổ, thủ tục giải quyết tai nạn lao động.

•

Đã từng làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương (cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ban quản lý KCX,
KCN, bộ phận liên quan môi trường, ...) là một lợi thế.

•

Có kinh nghiệm, kiến thức HSE tại các nhà máy sản xuất.

•

Hiểu biết về luật pháp và các quy định của Việt nam cũng như các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý HSE

•

Khả năng nhận biết và phòng ngừa rủi ro/ nguy cơ.

•

Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin.

•

Khả năng điều tra, thu thập thông tin.

•

Thông thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

•

Tiếng anh trung bình

•

Ưu tiên ứng viên sống gần khu vực KCX Linh trung 2

•

Chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ được đào tạo
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