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VN-IMP-01.0003.A Position/Vị trí : Facilities Maintenance Technician Review: 
 

1. FUNCTION / CHỨC VỤ 

Facilities Maintenance technician / Kỹ thuật viên bảo trì nhà xưởng 

 

2. ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ) 

▪ Carry out all repairing works for the facilities (general electricity, painting, plumbing, etc…)/ 

Thực hiện tất cả việc sửa chữa trong nhà xưởng (điện, sơn, hệ thống nước…) 

▪ Carry out all maintenance works for facilities / Thực hiện việc bảo trì trong nhà xưởng 

▪ Support all department in 5S deployment / Hỗ trợ các bộ phận thực hiện 5S 

▪ Follow the maintenance schedule (fire safety, facilities safety, facilities environment, etc)/ Theo 

dõi kế hoạch bảo trì (An toàn cháy nổ, an toàn nhà xưởng, môi trường…) 

3. RESPONSIBILITY AND TASK / TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ 

 

▪ Ensure all maintenance work for facilities are done properly and on time / Đảm bảo tất cả các 

công việc bảo trì cho các cơ sở được thực hiện đúng và đúng thời gian 

▪ Ensure all repairing work for building, office are efficient / Đảm bảo mọi công việc sửa chữa xây 

dựng, văn phòng đều hiệu quả 

▪ All maintenance work done with accuracy/ Tất cả các công việc bảo trì được thực hiện với độ 

chính xác 

▪ Follow instruction from Maintenance Supervisor/ Làm theo hướng dẫn từ Giám sát bảo trì 

▪ Clean and store tools properly/ Làm sạch và bảo quản dụng cụ đúng cách 

▪ Complete maintenance report/ Hoàn thành báo cáo bảo trì 

▪ Suggest technical solution/ Đề xuất giải pháp kỹ thuật 

▪ Use right tool for right job following safety regulation/ Sử dụng đúng công cụ cho đúng công 

việc theo quy định an toàn 

4.  MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES / QUẢN LÝ NHÂN SỰ  

 Appoint the role and responsibility of the person in the management of human resources / Bổ nhiệm một 

người với vai trò và trách nhiệm trong vị trí quản lý nhân sự) 

4.1 Reporting to 

 

▪ Maintenance Supervisor/ Báo cáo quản lý bảo trì 
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4.2 Quantity and type of position to manage / Số lượng và loại hình vị trí quản lý 

(Describe the number of the subordinates as well as their job / Ghi ra số người dưới quyền và công việc 

của họ) 

Number of the subordinates: / số người cấp dưới:  0 

Type of jobs: / Loại nghề nghiệp:   Worker / Công nhân 

 Technicians / Kỹ thuật viên 

 Engineers / Kỹ sư 

 Specialist / Chuyên viên 

 Managers / Quản lý 
 

 
 
 

5.REQUIREMENT: 
- Electrical engineer qualification/ Được đào tạo kỹ sư điện/ điện tử 

- 1-2 years experiences as the same position/ 1 – 2 năm kinh nghiệm có liên quan 

- Have knowledge in repair household electrical appliances or/and industrial electricity./ Có kiến thức 

sửa chữa điện dân dụng/ điện công nghiệp. 

 

 
 
   
 
 


