Thông tin tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng:
Ngành/nghề:
Cấp bậc:
Loại hình công việc:

Trưởng Ban ATLĐ
Xây dựng
Quản lý
Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc:

Công trình

Số lượng cần tuyển:

1

Thu nhập:

10.000.000đ – 16.000.000đ
Phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát an toàn lao động, vệ sinh lao
động trên công trường;
Tổ chức, huấn luyện AT – VSLĐ cho CBNV và công nhân;
Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

Mô tả công việc:

về an toàn lao động;
Điều tra, lập hồ sơ, xử lý tai nạn lao động;
Xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên;
Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và Công ty về
công tác an toàn lao động;
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt, có cơ

Quyền lợi được hưởng

hội thăng tiến.
Có đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Luật Lao động.

Kinh nghiệm
Yêu cầu Trình độ

5 năm kinh nghiệm ở vị trí dự tuyển
Đại học chuyên nghành kỹ thuật, xây dựng, Bảo hộ lao động
Có chứng chỉ ATLĐ
Kiến thức
Có kiến thức về lĩnh vực Xây dựng, ATLĐ
Kỹ năng:

Yêu cầu

Lãnh đạo – điều hành – quản lý có hệ thống.
Hoạch định công việc rõ ràng, khoa học
Giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác
Quan hệ ngoại giao – giao tiếp tốt.

- Đơn xin việc
- 02 ảnh 4x6
- Bảng thông tin ứng viên theo mẫu công ty
- Sơ yếu lí lịch
- Giấy chứng nhận sức khoẻ
- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan
Hồ sơ bao gồm

- Quyết định, bằng khen của cơ quan cũ (nếu có)
- CMTND + hộ khẩu sao y
Xin vui lòng lưu ý:
- Chúng tôi chỉ hồi đáp những hồ sơ đáp ứng yêu cầu.
-Không hoàn lại hồ sơ và chỉ phỏng vấn những ứng viên có hồ sơ xin

Địa chỉ
Hạn chót nộp hồ sơ

việc phù hợp.
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