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TUYỂN DỤNG  
KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

- Giới tính: Nam 

❖ Mô tả công việc: 

- Xây dựng kế hoạch Đào tạo và huấn luyện an toàn lao động, an toàn vệ 
sinh lao động cho CBNV và công nhân xây dựng của công trường thực 
hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn 

- Thực hiện và giám sát thực hiện tuân thủ nội quy, qui trình ATVSLĐ-
PCCC của các đơn vị thi công tại công trình 

- Điều chỉnh, khắc phục những vấn đề liên quan đến công tác ATLĐ do các 
đơn vị liên quan yêu cầu. 

- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết và đề xuất các biện pháp xử 
lý tình huống hoặc đưa ra các biện pháp phòng ngừa tai nạn trong thi 
công. Đề xuất các biện pháp vệ sinh công nghiệp và kiểm tra vệ sinh công 
trường 

- Kiểm soát chất lượng và đề xuất mua sắm bảo hộ lao động phù hợp với 
điều kiện làm việc của công trường 

- Đề xuất trang bị dụng cụ, bố trí môi trường làm việc nhằm bảo vệ sức 
khỏe của người lao động theo quy định 

- Công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh: Kiểm soát việc triển khai công tác bảo 
vệ trên công trường đảm bảo các yêu cầu liên quan 

- Phòng chống cháy nổ: Trực tiếp triển khai các chương trình phòng chống 
cháy nổ tại dự án; Lập danh mục thiết bị phòng chống cháy nổ cần mua 
sắm cho dự án; Giám sát thực hiện bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

- Định kỳ kiểm tra, kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

- Báo cáo các nội dung về an toàn, tai nạn lao động của công trường cho 
Công ty/ chủ đầu tư, cơ quan chức năng của Nhà nước. 

❖ Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Bảo hộ Lao động/Môi trường hoặc Xây 
dựng. 

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm; 

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, an toàn lao động, vệ 
sinh môi trường. 

❖ Quyền lợi 

- Mức lương: Thoả thuận  

- Các chế độ BHXH, du lịch hằng năm. 

- Phúc lợi theo quy định công ty. 

- Được đào tạo chuyên môn, đào tạo nâng cao… 


