
 
 

 
Mô tả công việc 

Nhân viên vận hành  
hệ thống xử lý nước 

Mã văn bản: MTCV - NVXLN 
Phiên bản: 01 
Ngày phát hành: 22/07/2017 
Ngày bắt hiệu lực: 22/07/2017 
Số trang: 1/1 
 

 
 Chức vụ : Nhân viên Vận hành hệ thống xử lý nước 

 Bộ phận  : Phòng Vận hành 

 Nơi làm việc : Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

 Nhóm nhân viên : Gián tiếp 

 

BÁO CÁO CHO:   

Báo cáo trực tiếp cho:  Trưởng phòng Vận hành 

Báo cáo gián tiếp cho: Giám đốc Sản xuất 

 

  CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH: 

 

1. Vận hành toàn bộ hệ thống xử lý nước cấp, nước thải; 

2. Chịu trách nhiệm sửa chữa và khắc phục kịp thời sự cố hư hỏng của máy móc thiết bị thuộc hệ  

thống xử lý nước cấp, nước thải; 

3. Báo cáo kịp thời với cấp trên khi có tình huống máy móc thiết bị hư hỏng mà bản thân không 

thể xử lý hoặc vượt quá giới hạn quyền hạn xử lý; 

4. Đảm bảo các máy móc thiết bị trực thuộc khu vực mình quản lý phải hoạt động theo tiến độ 

phục vụ sản xuất; 

5. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các chính sách, các quy phạm an toàn lao động, quy phạm an 

toàn sử dụng máy móc thiết bị, luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường; 

6. Chịu trách nhiệm phối hợp với nhân viên khác trong Phòng Vận Hành nói riêng và nhân viên 

toàn công ty nói chung khắc phục các sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, để đảm 

bảo hệ thống luôn hoạt động tốt kịp tiến độ nhu cầu sản xuất; 

7. Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến; 

8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc. 

 

  CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: 

 

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Quản lý công nghiệp và các ngành có liên quan; 

2. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc; 

3. Có kỹ năng giao tiếp tốt; Nói và viết tiếng Việt tốt; 

4. Có tinh thần trách nhiệm cao;  

5. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc theo ca và hỗ trợ đồng nghiệp trong 

công việc;  

6. Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến; 

7. Có sức khỏe tốt. 

                      

           

          


