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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị Trí:  
KỸ SƯ TRƯỞNG 
 
Bậc: B1 
 
Báo cáo: 
Đến Trưởng phòng quản lý tài sản. 
 
Mô tả chung: 

1. Vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà 
2. Tiếp quản hệ thống kỹ thuật từ nhà thầu chính 

Trách nhiệm: 

1. Tìm hiểu, khảo sát & nắm bắt các hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà 

2. Tham gia quá trình T&C các hệ thống kỹ thuật cùng với BQLDA và nhà thầu thi công lắp đặt liên 

quan 

3. Lập danh mục quản lý các hệ thống kỹ thuật Tòa nhà 

4. Tham khảo và góp ý các hồ sơ các hệ thống kỹ thuật trước khi tiếp nhận để quản lý - vận hành 

hệ thống 

5. Lên kế hoạch phối hợp với BQLDA để tiếp nhận quản lý - vận hành hệ thống 

6. Quản lý, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới: Giám sát kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật 

7. Nắm bắt quy trình quản lý thi công TTNT và các quy định thi công TTNT 

8. Nắm bắt các bản vẽ thiết kế cơ sở của từng phòng học (Bản vẽ As-built)  

9. Tham gia Xây dựng quy trình và quy định việc kiểm tra/giám sát thi công TTNT tại các khu vực 

trong tòa nhà. 

10. Lên kế hoạch đào tạo/huấn luyện nhân viên trong bộ phận và các bộ phận khác (nếu cần) 

11. Cập nhật công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, đào tạo nhân viên quy trình mới. 

12. Lập ngân sách kỹ thuật và kiểm soát 

13. Tổ chức lưu trữ hồ sơ khoa học và kỹ lưỡng 

14. Đảm bảo hệ thống kỹ thuật tòa nhà vận hành hiệu quả, tiết kiệm. 

15. Đảm bảo An toàn lao động, PCCC, Môi trường. 

16. Đảm bảo tính pháp lý của hệ thống kỹ thuật: Kiểm định, Giám sát môi trường, Chứng nhận 

PCCC,.. 

 
Yêu cầu: 
 
Trình độ: 

Đại Học Kỹ Thuật/ Công Nghiệp/ Bách Khoa/ Sư phạm kỹ thuật 
 
Kinh nghiệm: 
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm liên quan.  
 
Kỹ năng: 

Quản lý kỹ thuật/quản lý dự án/đào tạo kỹ thuật 

Ngoại ngữ: giao tiếp 

Vi tính: văn phòng 

Tính cách: 

• Tận tâm,thật thà, trung thực 

• Cẩn thận và kỹ lưỡng 

• Có trách nhiệm cao và chuyên nghiệp trong công việc 

• Hòa đồng với đồng nghiệp 
 
Yêu cầu khác: 

• Ngoại hình và sức khỏe phù hợp với vị trí 

•   Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
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Chữ ký Nhân viên:  Ngày:  

Chữ ký Quản lý: 

 

 Ngày:  

 

Chữ ký Trưởng phòng 
HCNS:  Ngày:  

 


