
CÔNG TY TNHH WISOL HÀ NỘI 

Tuyển dụng nhân viên HSE (An toàn môi trường) 

1. Mô tả công việc 

- Quản lý an toàn vệ sinh lao động 

- Phòng chống cháy nổ, các vấn đề an toàn khác 

- Vệ sinh môi trường trong nhà máy sản xuất ( thiết bị xử lý nức thải, việc xử lý rác 

thải công nghiệp) 

- Phụ trách soạn thảo, lưu trữ, xử lý các báo cáo, giấy tờ, hồ sơ liên quan 

- Tổ chức tập huấn về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh môi trường cho đội ngũ nhân viên và 

công nhân định kỳ. 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ sát hạch của Samsung. 

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

2. Yêu cầu công việc 

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Môi trường - An Toàn. 

- Kinh nghiệm từ 1 năm làm tại các công ty điện tử, Vender của Samsung 

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn Quốc là một lợi thế. 

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao... 

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt. 

3. Quyền lợi được hưởng 

- Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên. 

- Thưởng theo quy định Công ty. 

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. 

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghiệp vụ ở mức độ cao hơn 

- Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo đúng quy định của nhà nước. 

- Công ty có xe đưa đón cán bộ công nhân viên từ Hà Nội và TP Bắc Ninh về trụ sở 

công ty làm việc. 

4. Thông tin liên hệ 

- Hết hạn nộp hồ sơ đến ngày 10/04/2020 

- Tại Công ty TNHH WISOL HÀ NỘI xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, tinh Bắc Ninh 

 


