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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

I. Giới thiệu Công ty 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9 

➢ Địa chỉ: Tầng 23, tòa Handico, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

➢ Thông tin thêm về phòng ban chuyên môn: 

+ Phòng ban trực thuộc của vị trí tuyển: Phòng Kỹ thuật- Quản lý thi 

công 

+ Người quản lý trực tiếp:  

➢ Kênh thông tin:  

+ Fanpage về Công ty: https://www.facebook.com/xaydungso9.vc9 

+ Website: https://vc9.vn/ 

II. Vị trí tuyển dụng Nhân viên An toàn Lao động 

III. Số lượng 01 

IV. Quyền lợi 

- Thu nhập: lương + phụ cấp 

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo bậc (được nâng bậc theo 

thâm niên) 

- Được bố trí chỗ ở miễn phí (nếu làm việc tại dự án), đồ bảo hộ , 

dụng cụ cần thiết để làm việc. 

- Hưởng 12 ngày phép hưởng nguyên lương/ năm 

- Đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đã 

từng tham gia các dự án xây dựng có qui mô lớn 

- Môi trường làm việc là nơi để thể hiện năng lực và có thể đề xuất ý 

kiến nhằm phục vụ tốt cho công việc cá nhân hoặc team 

- Ban lãnh đạo sát sao và lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất cá 

nhân, công việc 

- Được làm việc tại công ty đại chúng (niêm yết sàn chứng khoán mã 

VC9) các thông tin được minh bạch 

- Chi tiết sẽ trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn 

V. Mô tả công việc 

- Tham gia xây dựng biện pháp ATLĐ, setup ban an toàn của dự án 

được giao về nhân sự, bố trí công việc và các phương tiện, trang 

thiết bị cần thiết 

- Tham gia huấn luyện tổ chức huấn luyện an toàn công trường, xem 

xét cấp thẻ ra vào cho các cá nhân đủ điều kiện làm việc tại công 

trường. 

- Kiểm tra tuân thủ biện pháp an toàn tại công trường về con người, 

thiết bị. 
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- Đề xuất các biện pháp về vấn đề ATLĐ, ATVS công trường 

- Tư vấn và hỗ trợ xử lý công tác sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra. 

- Kiểm soát chất lượng và đề xuất mua sắm bảo hộ lao động phù hợp 

với điều kiện làm việc của công trường. 

- Đề xuất trang bị dụng cụ, bố trí môi trường làm việc nhằm bảo vệ 

sức khỏe của người lao động theo quy định 

- Báo cáo về việc quản lý ATLĐ định kỳ. 

VI. Yêu cầu 

- Nam, tuổi đời không quá 40 tuổi 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành an toàn lao động, bảo hộ 

lao động, xây dựng…có chứng chỉ liên quan phục vụ công việc 

- Có thể linh hoạt làm việc tại văn phòng và công trường khi được 

phân công 

- Có Kinh nghiệm trên 5 năm tại vị trí ATLĐ cho các dự án về xây 

dựng dân dụng và công nghiệp, các khu nghĩ dưỡng, nhà máy nhà 

xưởng….. 

- Khả năng lập kế hoạch, quản lý, tổ chức công việc tốt; 

- Trung thực, năng động, làm việc trách nhiệm, say mê, sáng tạo, xác 

định làm việc lâu dài; 

- Đạo đức, uy tín cá nhân, tính gắn kết lâu dài, có quan điểm làm việc 

hoặc định hướng công việc rõ ràng; 

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc. 

VII. Thời gian làm việc Theo sắp xếp của BCH công trường 

VIII. Địa điểm làm việc 
Tại văn phòng công ty, Tầng 23 tòa Handico đường Phạm Hùng, Mễ 

Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

IX. Hồ sơ ứng tuyển 

- Hồ sơ nộp online gửi tới mail: tuyendung.vc9@gmail.com hoặc 

yen.vu@vc9.vn 

- Điện thoại: 02435540609 / 0929345467 – Mrs.Yến 

Hạn nộp hồ sơ 30/10/2022 
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