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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị Trí:  
ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TẠP VỤ 
 
Báo cáo: 
Vị trí Đội trưởng Đội Tạp vụ báo cáo cho Trưởng phòng Cơ sở vật chất. 
 
Mô tả chung: 
Đội trưởng Đội Tạp vụ có trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát công việc vệ sinh của Đội Tạp vụ nhằm 
bảo đảm khuôn viên và cơ sở vật chất trong khuôn viên Trường đáp ứng tiêu chuẩn của Trường về vệ 
sinh và mỹ quan. 
 
Trách nhiệm: 

Vệ sinh tòa nhà 

 Quản lý chất lượng vệ sinh tòa nhà, bảo đảm tình hình vệ sinh đáp ứng tiêu chuẩn của cao. 

 Quản lý hóa chất, và công cụ làm việc của đội tạp vụ, đề xuất thay thế hàng năm. 

 Lên kế hoạch vệ sinh hàng ngày, lập bảng phân công công việc cho đội Tạp vụ 

 Lên kế hoạch vệ sinh định kỳ, đánh giá chất lượng vệ sinh định kỳ 

 Nhận phản hồi của người dùng về tình trạng vệ sinh trong khuôn viên trường, giải quyết và/hoặc đề 
xuất giải pháp cho Quản lý trực tiếp 

 Thực hiện công việc vệ sinh tại một (1) khu vực trong trường theo sự phân công của Quản lý. 

 Thường xuyên cập nhật các kiến thức về an toàn vệ sinh trường học;  

 Xem xét và đề xuất những điều chỉnh về công việc hoặc làm mới quy trình để nâng cao chất lượng 
dịch vụ của đội Tạp vụ. 

 
 

Kiểm soát rác thải 

 Bố trí thùng rác ở các khu vực đảm bảo tính hợp lý và tiện dụng cho người dùng. Đề xuất thay 
thế/mua mới thùng rác khi cần 

 Theo dõi tình hình phân loại rác 

 Quản lý việc thu gom rác hang ngày và thu gom rác thải độc hại của bên thứ ba. 
 
Kiểm soát côn trùng 

 Bố trí lịch diệt côn trùng.  

 Nhận phản hồi từ người dùng. Liên hệ với công ty diệt côn trùng khi có dấu hiệu của chuột. 
 

Hỗ trợ sự kiện 

 Sắp xếp khăn trải bàn và các thiết bị cần thiết cho sự kiện trong phạm vi trách nhiệm của mình 

 Sắp xếp nhân sự trực cho sự kiện đảm bảo vệ sinh của khu vực có sự kiện. 
 
Quản lý  

 Quản lý định mức tiêu thụ của trà, cà phê, đường, sữa… trong phòng nhân viên. Quản lý các đồ 
dùng khác trong khu vực này. 

 Theo dõi, ghi nhận, đánh giá hiệu suất làm việc của tạp vụ 

 Đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới tuân theo các quy trình và hiểu rõ về các quy định, tiêu chuẩn 
của Trường về vệ sinh và mỹ quan 
 

 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 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.  
 

Kỹ năng: 

 Làm việc nhóm 

 Giao tiếp 
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Tính cách: 

 Trung thực, sạch sẽ, gọn gàng 

 Có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc 

 Cần cù, chịu khó 

 Hòa đồng với đồng nghiệp 
 
Yêu cầu khác: 
Hiểu biết về các quy định liên quan tới công tác vệ sinh trong môi trường học đường. 
 
 
 
 
 

Chữ ký Nhân viên:  Ngày:  

Chữ ký Quản lý: 

 

 Ngày:  

 

Chữ ký Quản lý cấp cao trực 
thuộc tập đoàn -  HCNS:  Ngày:  

 




