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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 
Vị Trí: NHÂN VIÊN LÀM VƯỜN 
 
Bậc: A1 
 
Báo cáo: 
Vị trí nhân viên làm vườn báo cáo cho trường phòng cơ sở vật chất 
 
Mô tả chung: 
Thực hiện công tác chăm sóc cây xanh đảm bảo cảnh quan của nhà Trường theo quy định.  
 
Mô tả công việc:  

Vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực sân, đường nội bộ và những khu vực có cây xanh: 

• Làm vệ sinh bao gồm quét rác bẩn, lá cây. 
• Thu gom và xử lý rác thải đúng quy định 
• Làm việc dưới sự phân công của quản lý hoặc nhóm trưởng phụ trách, đảm bảo khu 

vực được phân công luôn sạch sẽ. 

Chăm sóc, quản lý cây cảnh: 

• Ươm cây, cắt tỉa cành cây, loại bỏ những lá sâu, nhánh mục, những nhánh không đạt 
chuẩn; sắp xếp cây cảnh trong khuôn viên Trường theo đúng nơi quy định; 

• Tưới nước, bón phân theo hướng dẫn, vệ sinh vườn, cắt cỏ, nhổ cỏ dại,… 
• Vệ sinh chậu, đĩa, soạn cây và tiến hành ươm cây theo đúng quy định 
• Thường xuyên kiểm tra số lượng và chất lượng cây cảnh; báo cáo tình hình chăm sóc, 

tăng giảm cây cảnh định kỳ hàng tháng. 
• Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc chăm sóc cây cảnh tại khu vực được phân công 

Bảo quản công cụ dụng cụ (CCDC) và trang thiết bị (TTB) sử dụng chăm sóc cây cảnh: 

• Nhận CCDC và TTB sử dụng chăm sóc cây cảnh vào đầu ca và chịu trách nhiệm bảo 
quản, hoàn trả lại vào cuối ca; 

• Đảm bảo CCDC và TTB đủ số lượng, sử dụng hiệu quả, đạt yêu cầu về năng suất làm 
việc mỗi ca; 

• Đảm bảo vệ sinh CCDC và TTB sạch sẽ vào cuối mỗi ca; 
• Kiểm tra, theo dõi tình trạng CCDC và TTB, báo cáo tình hình sử dụng, tăng giảm dụng 

cụ hàng tháng; phát hiện hư hỏng, báo cáo sữa chữa hoặc thay mới kịp thời. 
• Đề xuất mua mới các loại CCDC và TTB cần cho công việc.   

Các công việc khác: 

• Xây dựng kế hoạch chăm sóc cây cảnh định kỳ hàng tháng; 
• Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ chăm sóc cây cảnh khi được phân 

công 
• Thực hiện nghiệp vụ tạo hình cây cảnh (nếu có), nâng cao cảnh quan, mỹ quan cho 

Trường 
• Hỗ trợ các công việc của bộ phận; 
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý bộ phận hoặc nhóm 

trưởng tại điểm chăm sóc. 

Yêu cầu: 
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• Nam tuổi từ 20 đến 40 có sức khỏe tốt 
• Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương 
• Yêu cây xanh và am hiểu về các loại cây 
• Có kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, sân vườn, biết sử dụng các công cụ, dụng cụ chăm sóc 

sân vườn, khéo tay 
• Giao tiếp nhã nhặn 
• Tuân thủ kỉ luật, có tinh thần trách nhiệm 
• Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận, thật thà, nhiệt tình, hòa nhã, vui vẻ 

 
 

Chữ ký Nhân viên:  Ngày:  

Chữ ký Quản lý: 

 

 Ngày:  

 

Chữ ký Trưởng phòng 
HCNS:  Ngày:  

 


