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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị Trí:  
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ  
 
Bậc: A2 
 
Báo cáo: 
Vị trí Nhân viên Bảo trì báo cáo cho Trưởng phòng Quản Lý Tài Sản. 
 
Mô tả chung: 

1. Trực tiếp vận hành hệ thống kỹ thuật 
2. Kiểm tra hệ thống kỹ thuật hàng ngày theo Checklist của Trưởng phòng Quản Lý Tài Sản biên soạn 

 
Trách nhiệm: 

1. Kiểm tra, bảo trì, vận hành hệ thống M&E trong tòa nhà( điện, nước, máy lạnh, máy phát điện, máy 
lanh…..) hàng ngày/ hàng ca theo checklist. 

2. Bảo trì, vận hành hệ thống cung cấp điện, nước,… 
3. Bảo trì, sữa chữa các lỗi liên quan đến phần xây dựng của tòa nhà ( sau thời gian bảo hành của nhà 

thầu) 
4. Thực hiện lịch bảo dưỡng định kỳ thiết bị, máy móc, hệ thống M&E. 
5. Phối hợp thầu phụ thực hiện công việc liên quan đến kỹ thuật. 
6. Xử lý các sự cố nhanh chóng và báo cáo kịp thời cho cấp trên. 
7. Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của cấp trên. 

Yêu cầu: 
 
Trình độ: 
 Trung cấp: Cơ điện, nhiệt lạnh, điện tử, điện kỹ thuật… 
 
Kinh nghiệm: 
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc tại các trường quốc tế là một lợi thế. 
 
Kỹ năng: 

• Làm việc nhóm 

• Kỹ năng giao tiếp cơ bản 

• Đọc được bảng vẽ kỹ thuật 
 

Tính cách: 

• Cần cù, chịu khó 

• Thật thà, trung thực 

• Có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc 

• Hòa đồng với đồng nghiệp 
 
Yêu cầu khác: 

• Kiến thức vận hành/bảo trì/sửa chữa các hạng mục kỹ thuật cơ bản (điện, nước) 

• Kiến thức kỹ thuật điện & cơ khí 

• Hiểu biết về các quy định & quy trình an toàn/an ninh của Công ty 
 
 
 

 

Chữ ký Nhân viên: 

 

 Ngày:  

Chữ ký Quản lý: 

 

 Ngày:  
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Chữ ký Nhân viên: 

 

 Ngày:  

 

Chữ ký Trưởng phòng 
HCNS:  Ngày:  

 


