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(Số lượng: 01 người)
YÊU CẦU CHUNG
-

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành khối kỹ thuật trở lên.

-

Có các chứng chỉ về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án/ quản lý chất
lượng, nghiệp vụ giám sát, nghiệp vụ đấu thầu.

-

Được đào tạo chính quy chuyên ngành quản lý dự án xây dựng hoặc liên
quan.

-

Về chuyên môn có 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức
triển khai thực hiện dự án, quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, hệ
thống quản lý chất lượng, công tác an toàn vệ sinh môi trường.

-

Về quản lý có 8 năm kinh nghiệm quản lý.

-

Tiếng Anh giao tiếp tốt (tương đương TOEIC 600 trở lên).

-

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân sự.

-

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.

-

Lập kế hoạch/thiết lập mục tiêu, tổ chức thực hiện kế hoạch, phân công
và kiểm soát thực hiện.

-

Linh hoạt và sáng tạo, có khả năng tham mưu, đề xuất, xử lý công việc.

-

Phân công/ đánh giá hiệu quả công việc phù hợp theo hướng chuyên
môn hóa cao để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

-

Biết cách khai thác và phát triển nguồn nhân lực.

-

Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng và chuyên ngành.
Sử dụng tốt các thiết bị văn phòng.

-

Có khả năng hướng dẫn cấp dưới, định hướng đào tạo gắn liền chương
trình cụ thể.

-

Có khả năng xây dựng, tổ chức, đánh giá hệ thống An toàn, chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

-

Có khả năng tổ chức, triển khai, quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học
theo đúng trình tự, qui định của Luật Khoa học và công nghệ.

-

Kỹ năng lãnh đạo cấp trung
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khác
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH
-

Đầu mối chủ trì xây dựng hệ thống ATLĐ của Tổng công ty theo chuẩn ISO 14001,
OHSAS 18001 hoàn thành theo kế hoạch. Đưa vào vận hành phù hợp với hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

-

Chủ trì kiểm soát hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty hoạt động hiệu quả, góp
phần kiểm soát chất lượng sản phẩm, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty.

-

Đầu mối tổ chức, quản lý, đôn đốc thực hiện các hoạt động KHCN của Tổng công ty
theo đúng trình tự, qui định của Luật Khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh công tác
NCKH phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

-

Hỗ trợ các bộ phận chuyên môn khác hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban theo
phân công của Trưởng ban.

-

Thay thế Trưởng ban xử lý các công việc liên quan được ủy quyền.

-

Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng ban

