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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 cơ sở vật chất. 
 
Mô tả chung: 

1. Vận hành và thực hiện bảo trì định kì hệ thống kỹ thuật 
2. Thực hiện sửa chữa các hư hỏng hệ thống kỹ thuật và tòa nhà. 

 
Trách nhiệm: 

1. Công tác kỹ thuật 

 Vận hành hệ thống M&E. 
 Thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống theo kế hoạch PMP.  
 Thực hiện kiểm tra định kì tòa nhà và các thiết bị khác. Phối hợp với bộ phận Bảo vệ, thực 

hiện kiểm tra hệ thống PCCC. 
 Thực hiện sửa chữa cơ bản liên quan hệ thống điện, cơ khí và xây dựng. 
 Chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề kỹ thuật khác. 
 Hỗ trợ kỹ thuật trong các sự kiện của trường. 

2. Kiểm soát tiêu thụ điện nước 
 Theo dõi chỉ số điện nước hàng ngày, phát hiện và xử lý kịp thời các thất thoát. 
 Đề xuất các biện pháp để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. 
 Thực hiện kiểm tra chất lượng nguồn nước. 

3. Báo cáo 
 Ghi chép chỉ số điện, chỉ số nước, tiến độ công việc và các chi tiêu thuộc bộ phận Kỹ 

thuật… và báo cáo định kỳ cho Trưởng phòng QL CSVC 
 Ghi chép và theo dõi các sự cố của hệ thống M&E hoặc các tình huống khẩn cấp, đề ra các 

biện pháp để sửa chữa hoặc nâng cấp thiết bị. 
4. Phối hợp 

 Tư vấn, đặt ra các yêu cầu kỹ thuật để tuyển chọn nhà thầu. 
 Phối hợp với bộ phận mua hàng, kế toán thực hiện các yêu cầu mua hàng và thanh toán. 
 Giám sát nhà thầu khi tiến hành các sửa chữa hoặc bảo trì chuyên nghiệp. 

5. Khác 
 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 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc tại các trường quốc tế là một lợi thế. 
 
Kỹ năng: 

 Khả năng đọc bảng vẽ kỹ thuật 

 Khả năng tháo lắp máy móc thiết bị để loại bỏ hoặc thay thế bộ phận hư hỏng. 

 Khả năng sử dụng búa, tời, cưa, khoan, cờ lê… 

 Kỹ năng tổ chức và theo dõi công việc. 

 Khả năng làm việc độc lập, và làm việc nhóm. 
 

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) 
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 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:  

 

Chữ ký Trưởng phòng 
HCNS:  Ngày:  

 




