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Position / Vị trí : Maintenance Technician/  

Kỹ thuật viên bảo trì 
 

1. FUNCTION / CHỨC VỤ 

Maintenance Technician/ Kỹ thuật viên bảo trì.  

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

• Carry out maintenance works instructed manager for building/ Bảo trì nhà xưởng theo sự phân 

công của người quản lý. 

• Carry out maintenance works of for utility auxiliaries/ Thực hiện công việc bảo trì các                               

thiết bị phụ trợ 

• Repair, maintenance electrical works/ Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện. 

• Repair and maintain the machines & utilities/ Sửa chữa và bảo trì tất cả các thiết bị máy móc. 

• Follow the maintenance requested/ Thực hiện công việc bảo trì theo yêu cầu. 

3. RESPONSIBILITY AND TASK / TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ 

• Ensure all work maintenance repaired on time/ Đảm bảo tất cả các công việc bảo trì, sửa chữa 

được thực hiện đúng thời gian.  

• All maintenance work done with accuracy, properly/ Tất cả những công việc bảo trì được thực 

hiện đúng và chính xác. 

• Use right tool for right job and accordance with safety regulation/ Sử dụng dụng cụ đúng với 

công việc và  phù hợp với quy tắc an toàn. 

• Follow instruction from Maintenance manager/ Tuân theo chỉ dẫn của Quản lý bảo trì 

• Assist colleague in regular job for utility and building/ Hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.  

• Clean and store tool and save material in works/ Vệ sinh, bảo quản dụng cụ và sử dụng vật tư 

một cách hợp lý. 

• Complete maintenance report/ Hoàn thành báo cáo bảo trì. 

• Suggest technical solution/ Đề xuất giải pháp về vấn đề kỹ thuật. 

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). 
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4.1  Report to / Báo cáo cho 

• Maintenance Manager/ Quản lý bảo trì 

• Industrialization & Maintenance Manager/ Trưởng ban bảo trì và công nghệ 

• Injection Manager/ Quản lý ép nhựa. 

4.2  Quantity and type of position to manage / Số lượng và loại hình vị trí quản lý 

Number of the subordinates: / số người cấp dưới:  

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

 Technicians / Kỹ thuật viên 

 Engineers / Kỹ sư 

 Specialist / Chuyên viên 

 Managers / Quản lý 

 

 

 

5.REQUIREMENT: 
• Mechanical engineer qualification/ Được đào tạo kỹ sư cơ khí 

• 1-2 years experiences as the same position/ 1-2 năm kinh nghiệm vị trí tương tự 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


