Mô tả công việc

Nhân viên bảo trì

Mã văn bản:
Phiên bản: 01
Ngày phát hành: 01/11/2016
Ngày bắt hiệu lực: 01/11/2016
Số trang: 2/2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/JOB DESCRIPTION
Position Title/ Chức vụ
Department/ Bộ phận
Location/Nơi làm việc
Pay Classification/ Nhóm nhân viên

: Maintenance staff/ Nhân viên Bảo trì
: Operation department/ Phòng Vận hành
: National Road 30, Ward 11, Cao Lanh city, Dong
Thap Province/ Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
: Indirect/ Gián tiếp

REPORTS TO/ BÁO CÁO CHO:
Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Maintenance supervisor
Indirect report to/ Báo cáo gián tiếp cho: Operation head or deputy head/Trưởng hoặc phó phòng
Vận hành
List Primary Responsibilities/Accountabilities/ Các trách nhiệm chính:
1. Fix and support colleagues to maintain machines and equipments under the management of
Operation department.
Thực hiện công việc sửa chữa và hỗ trợ nhân sự khác bảo trì bảo dưỡng các máy móc thiết bị
trực thuộc phòng Vận hành quản lý.
2. Plan and implement periodic maintenance of all the electric system and all the machines at
the factory in order to ensure no incident happens during production.
Lên kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ toàn bộ hệ thống điện điện và tất cả các loại máy
móc trong nhà máy để đảm bảo không có sự cố bất thường xảy ra làm ảnh hưởng đến sản
xuất.
3. Evaluate precisely and in a timely manner the status of all the machines and equipments as
well as to make a solution plan for effective operation to maintenance supervisor.
Đánh giá đúng, kịp thời và nêu phương án đề xuất (nếu có) tình trạng của tất cả máy móc
thiết bị để máy móc thiết bị hoạt động hiệu quả nhất đến Tổ trưởng bảo trì.
4. Manage all the machines and equipments to ensure that they are operating in a correct way
per the design and instructions form the manufacturers.
Quản lý các máy móc thiết bị trực thuộc tổ bảo trì nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động
tốt đúng theo thiết kế, hướng dẫn của nhà chế tạo.
5. Comply and implement seriously all the regulations relating to machine safety, fire
prevention and fire fighting safety and environmental protection.
Tuân thủ và thực hiện nghiêm các chính sách, các quy phạm an toàn lao động, quy phạm an
toàn sử dụng máy móc thiết bị, luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường.
6. Be responsible for coordination with colleagues and staff of all departments to fix the
incidents, repair, maintain the equipments and machines to ensure the good operating
system for production attainment.
Chịu trách nhiệm phối hợp với nhân viên khác trong Phòng Vận hành nói riêng và nhân viên
toàn công ty nói chung khắc phục các sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, để đảm
bảo hệ thống luôn hoạt động tốt kịp tiến độ nhu cầu sản xuất.
7. Records sufficiently and precisely all data into the reporting format
Ghi đầy đủ và chính xác các số liệu vào biểu mẫu báo cáo có liên quan.
8. Maintain all the machines and equipments as plan and record all the information after
implemetation.
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Bảo trì bảo dưỡng các máy móc thiết bị đúng theo kế hoạch bảo trì bảo dưỡng đã ban hành và
ghi đầy đủ, chính xác các thông tin vào nhật ký bảo trì bảo dưỡng sau mỗi lần thực hiện.
Report in timely manner, sufficiently and precisely to maintenance supervisor about all the
potential incidents and phenomenon of machines and equipments during the operation and
maintenance periods.
Báo cáo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Tổ trưởng bảo trì về tất cả các sự cố và hiện tượng
phát sinh trong quá trình máy móc thiết bị hoạt động và máy móc thiết bị trong quá trình bảo
trì.
Report jobs had been done and plan for the next time of individuals to Maintenance
supervisor
Báo cáo công việc đã thực hiện và kế hoạch công việc sắp tới của cá nhân đến Tổ trưởng bảo
trì.
Report in time the safety violation cases to the Board of labor safety and direct supervisor
Báo cáo kịp thời khi phát hiện các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh lao động đến các thành
viên trong ban an toàn lao động của công ty và cấp trên trực tiếp.
Perform other related duties as required under the direction of Maintenance supervisor
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ trưởng bảo trì.

Experience/Skills/Education Requirements/ Các yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng và trình
độ văn hóa
EDUCATION:
Graduate at least from higher school and college on electricity, automation, mechatronics or related
fields
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành về điện, tự động hóa, cơ điện tử trở lên hoặc tương đương;
EXPERIENCE:
 Have work experience
Có kinh nghiệm làm việc
 Have good communication skill, good Vietnamese speaking and writing,
Có kỹ năng giao tiếp tốt; Nói và viết tiếng Việt tốt;
 Have high responsibility
Có tinh thần trách nhiệm cao;
 Have capacity to work independently, work in group, willing to work by shift and support
colleagues.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc theo ca và hỗ trợ đồng nghiệp trong
công việc;
 Be industrious, willing to learn and have initiative thinking
Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến;
 Have good health
Có sức khỏe tốt

