
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC   

 

Viết bởi: Duyệt bởi: 
Số trang:  
Ngày ban hành: 

 

VỊ TRÍ : Nhân viên bảo trì 
TÊN NV & MÃ 
NV : 

 

PHÒNG BAN : Bảo trì 
CẤP BẬC 
(HÀM) : 

 

ĐỊA ĐIỂM LÀM 
VIỆC : 

Công ty CP Nước 
Khoáng 

Quảng Ninh 

KHU VỰC PHỤ 
TRÁCH : 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

 

 

 

 

 

 

 

TUYẾN BÁO CÁO: 

BÁO CÁO CHO :  Trưởng bộ phận BÁO CÁO CHÉO CHO :  

NHÂN VIÊN BÁO CÁO :  
NHÂN VIÊN BÁO CÁO 
GIÁN TIẾP 

 

 

TÓM TẮT CÔNG 
VIỆC: 
(Mục tiêu chính) 

 
Bảo trì, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị trong Nhà máy nước giải khát. Báo cáo cho 
Maintenance Supervisor/ Trưởng ca bảo trì 
 

 

Quyền hạn : 

 
 
 
 

NHIỆM VỤ CHÍNH: (Liệt kê tối đa 10 nhiệm vụ chính cho vị trí này) % Thời gian 

Trưởng bộ phận 

Nhân viên bảo trì 



BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC   

 

Viết bởi: Duyệt bởi: 
Số trang:  
Ngày ban hành: 

 

1 
Sửa chữa các thiết bị trên dây chuyền nước giải khát, khu vực xử lý nước, hòa trộn syrup, 
khu vực utility, hệ thống CIP và các thiết bị khác trong nhà máy, hạn chế tối đa thời gian 
dừng máy để bảo đảm hiệu suất dây chuyền OEE, downtime, sản lượng đạt KPIs 

 

2 Thực hiện bảo trì các thiết bị theo KH bảo trì dự phòng hoặc theo phân công của cấp trên  
3 Thực hiện set máy chuyển đổi bao bì sản xuất, cân chỉnh thiết bị để hoạt động ổn định  

4 
Vận hành và bảo quản các máy công cụ của Cơ Điện, bảo quản dụng cụ đồ nghề sửa 
chữa, sử dụng vật tư có hiệu quả 

 

5 
Tuân thủ quy định an toàn và bảo đảm an toàn lao động trong lúc bảo trì sửa chữa và khi 
làm việc 

 

NHIỆM VỤ PHỤ: 

Những nhiệm vụ khác được giao thêm 

 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

Kinh nghiệm, kỷ năng và kiến thức 

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành sản xuất, ít nhất 2 năm ở vị trí vận hành máy trong các doanh 
nghiệp quy mô trên 500 người, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia. 

Kiến thức về kỹ thuật máy móc thiết bị. 

Hiểu và có kiến thức về 5S, TPM, Keizen v.v 

Có kiến thức về lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dung nhanh. 

Kỹ năng giao tiếp thuận thục 

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục tốt. 

Kỹ năng giám sát và thuyết phục hiệu quả 

Kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề. 

  

Nhân viên Cấp quản lý 

Ký tên: ________________________________             Ký tên:  _________________________________  

Họ tên: ________________________________             Họ tên: _________________________________  

Date: _________________________________             Date: ___________________________________  


