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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị Trí:  
TẠP VỤ 
 
Cấp bậc: A1 
 
Báo cáo: 
Vị trí Tạp vụ báo cáo cho Đội trưởng đội Tạp vụ và Trưởng phòng quản lý tài sản. 
 
Mô tả chung: 
1. Thực hiện các công tác vệ sinh, tạp vụ. 
2. Đảm bảo khu vực được phân công đáp ứng tiêu chuẩn của Trường.  
  
Trách nhiệm: 

1. Thực hiện các công tác vệ sinh tiền sảnh, hành lang, văn phòng, lớp học hoặc các khu vực khác 
theo phân công của Quản lý trực tiếp;  

2. Rửa ly, lau bàn ghế, kệ tủ, kính, …các thiết bị hoặc cơ sở vật chất khác theo phân công; 
3. Vệ sinh khu vực Pantry, sắp xếp và thu dọn các dụng cụ, đồ dùng và bàn ghế ngay ngắn khu 

vực Pantry. 
4. Kiểm tra và bổ sung kịp thời các hạng mục liên quan tới khu vực được phân công như giấy vệ 

sinh, khăn giấy, dung dịch rửa tay, túi rác… 
5. Thu gom, phân loại rác và tập trung về khu vực rác trung tâm; 
6. Bảo quản dụng cụ vệ sinh, giặt phơi và lưu giữ đúng nơi quy định; 
7. Phối hợp và hỗ trợ, hợp tác tốt với nhân viên vệ sinh của Trường 
8. Hỗ trợ sắp xếp phòng họp/phòng học và các sự kiện khác của Trường; 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp phân công. 

 
Yêu cầu: 
 
Trình độ: 
Không yêu cầu. Ưu tiên tốt nghiệp THPT. 
 
Kinh nghiệm: 
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm liên quan.  
 
Kỹ năng: 
Làm việc nhóm 
 
Tính cách: 

• Cần cù, chịu khó 

• Thật thà, trung thực, sạch sẽ, gọn gang, nhanh nhẹn 

• Có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc 

• Hòa đồng vui vẻ với đồng nghiệp 
 
Yêu cầu khác: 

• Nữ , không quá 50 tuổi 

• Ngoại hình và sức khỏe phù hợp (nữ, cao tối thiểu 1,55 m, sức khỏe tốt, không dị tật bẩm sinh) 

• Hồ sơ lý lịch rõ ràng, không tiền án, tiền sự 

• Chấp hành tốt nội quy và quy định của Trường 

• Tinh thần trách nhiệm cao, ứng xử tốt, giao tiếp tốt. 

• Trung thực, nhanh nhẹn, vui vẻ, thân thiện, chịu được áp lực công việc cao 

• Không nói chuyện lớn tiếng 

• Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị và hóa chất vệ sinh: cây lau sàn, cây gạt nước, 
máy hút bụi, hóa chất lau kính, hóa chất lau sàn… 
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Chữ ký Nhân viên:  Ngày:  

Chữ ký Quản lý: 

 

 Ngày:  

 

Chữ ký Trưởng phòng 
HCNS:  Ngày:  

 


