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MÔ TẢ CÔNG VIỆC KỸ THUẬT VIÊN MÔI TRƯỜNG 

 

• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM 

• Địa chỉ công ty: Số 20, ngõ 23/11 Nguyễn Phúc Lai, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Địa chỉ văn phòng: Căn số 716, CT11, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 

• Lương: Thương lượng 

• Số lượng: 01 

• Thời gian thử việc: 02 tháng 

 

***Phúc lợi cơ bản: 

Lương, thưởng, phụ cấp theo chế độ của công ty, phù hợp với năng lực 

Có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng với Ban cố vấn của công ty 

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tạo cơ hội cho nhân viên phát triển và thăng tiến trong 

công việc 

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước 

 

***Mô tả chi tiết công việc 

 

1. Mục đích công việc 

• Vận hành hệ thống xử lý nước thải giai đoạn kích hoạt đầu tiên.  

• Lập hồ sơ, tài liệu, đào tạo khách hàng vận hành hệ thống. 

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc công ty. 

 

2. Các công việc/ trách nhiệm cần thực hiện 

• Nghiên cứu quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

• Khắc phục sự cố hệ thống đang vận hành. 

• Kích hoạt hệ thống xử lý bằng vi sinh và phương pháp hóa lý. 

• Đào tạo, hướng dẫn khách hang vận hành hệ thống.  

• Giám sát tiến độ, kiểm tra hoạt động của các thiết bị lắp đặt mới vào hệ thống xử lý nước thải 

• Phát hiện sai sót, và phản hồi ý kiến với phòng thiết kế, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn.  

• Đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung, cải tiến (nếu có thể).  
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• Nghiệm thu khối lượng thi công. 

• Triển khai các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc kỹ thuật 

3. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường, xây dựng, hoặc kỹ thuật  

• Đã từng trực tiếp thi công hoặc giám sát thi công các công trình xây dựng, xử lý nước thải 

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Autocad, Project…,  

• Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao. 

• Trung thực, có tinh thần trách nhiệm 

• Ưu tiên biết Tiếng Anh. 

 


