Vị trí: Phụ trách An toàn (HSE Manager) (Số lượng: 01 người.)
Mức lương

Tương xứng với khả năng kèm theo chế độ đãi ngộ của Tổng Công ty.

YÊU CẦU CHUNG
-

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

-

Ưu tiên tốt nghiệp các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm Kỹ
thuật Tp. HCM.

-

12 năm 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 (đặc biệt là Malaysia).

-

Tiếng Anh giao tiếp tốt (Tương đương TOEIC 650 trở lên)

-

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 18001...

-

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;

-

Làm việc toàn thời gian tại Malaysia

Bằng cấp

Kinh nghiệm

Ngoại ngữ

Kỹ năng

Yêu cầu
khác

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-

Phụ trách và quản lý chung công tác HSE tại công trường thi công/ lắp đặt thiết bị.

-

Chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát và quản lý toàn bộ công tác an toàn, an ninh và vệ
sinh công trường theo quy trình an toàn/ quy định có liên quan.

