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Chức danh Nhân viên  
Bộ phận Phòng hành chánh 
Mã nhân viên  
Người quản lý trực tiếp Trưởng phòng hành chánh nhân sự 
Người quản lý gián tiếp Phó Tổng Giám Đốc 
Yêu cầu công việc Theo mô tả bên dưới 

1. Nhiệm vụ:  

- Thực hiện việc khám chữa bệnh thông thường tại cơ sở lao động và sơ cứu, cấp cứu các 
trường hợp tai nạn lao động; 

- Quản lý tình hình sức khỏe của người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ; khám bệnh 
nghề nghiệp; lưu giữ và theo dõi hồ sơ sức khỏe tuyển dụng, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, 
hồ sơ bệnh nghề nghiệp (nếu có) (SSOP.7). 

- Quản lý cơ sở trang thiết bị, thuốc men phục vụ sơ cứu, cấp cứu theo ca sản xuất (nếu có) và 
theo phân xưởng sản xuất; (SSOP.7). 

- Xây dựng các nội quy về vệ sinh lao động, các yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và các 
biện pháp dự phòng để người lao động tham gia phòng tránh; 

- Tham gia hoàn chỉnh các thủ tục để giám định tổn hại sức khỏe, thương tật cho người lao 
động bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; 

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm cho người lao động tại cơ sở lao động; 

- Phối hợp, tiếp nhận và thực hiện đầy đủ sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương hoặc y tế 
Bộ, ngành (nếu có) để quản lý sức khỏe của người lao động;  

- Nhiệm vụ kiêm nhiệm: Phụ trách hành chánh văn thư, tiếp tân 

 Quản lý con dấu căn cứ vào nội dung các văn bản, giấy tờ để đóng dấu thích hợp; 

 Tiếp nhận các loại công văn vào sổ công văn, chuyển giao công văn, lưu trữ quyết định, 
hồ sơ pháp lý của Công Ty do các phòng ban chuyển giao; 

 Soạn thảo văn bản, thông báo, quyết định khi có yêu cầu; 

 Đón tiếp khách , quản lý tổng đài điện thoại, máy fax theo qui định của Công ty. 

- Chi tiết công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 

2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng: 
 

- Trình độ: Trung cấp chuyên nghiệp – Y sĩ 
- Chuyên ngành: Y dược 
- Kinh nghiệm làm việc: không cần kinh nghiệm 
- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn ở mức độ đọc hiểu được tương đối 
- Trình độ vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Word, Excel…) 
- Có kiến thức về mạng internet; 
- Cao 1,6 mét trở lên, vui vẻ, hòa đồng, nhạy bén trong công việc và chịu được áp lực; 
- Kỹ năng lập báo cáo, quản lý thời gian, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc. 
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3. Yêu cầu về độ tuổi, giới tính: 
 

- Nữ từ 20 tuổi -> dưới 35 tuổi 
 

4. Mức lương: Thỏa thuận. 
5. Hồ sơ dự tuyển:  

- Đơn xin việc; 
- Sơ yếu lí lịch;  
- Xác nhận hạnh kiểm; 
- Chứng nhận sức khỏe; 
- CMND, Hộ khẩu; 
- Bằng cấp chuyên môn 


