Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn III
Địa chỉ: Khu phố 1A, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương
Email: Recruitment-pk3@pungkookvn.com
Tel: 02743 732 999 (Ext: 3126)

Yêu cầu tuyển dụng vị trí HSE
Mô tả công việc:


Xây dựng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường,.



Theo dõi mục tiêu, chỉ tiêu, cập nhật văn bản pháp quy.



Theo dõi mục tiêu, chỉ tiêu, cập nhật văn bản pháp quy.



Tiến hành định kỳ 1 năm 2 lần đánh giá nội bộ và 1 năm 1 lần đánh giá bên ngoài.



Quản lý tình hình rác thải & thầu phụ thu gom rác.



Giám sát chương trình tiết kiệm năng lượng, các hoạt động phòng chống ô nhiễm.



Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho Sở Tài nguyên môi trường Bình Dương, các cơ quan ban ngành.



Giám sát hệ thống nước thải.



Liên hệ cơ quan chức năng tiến hành đo đạc môi trường, kiểm định máy móc.



Huấn luyện an toàn, tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện các mục tiêu, phân loại rác.



Và một số công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:


Tốt nghiệp chuyên ngành môi trường hoặc An toàn lao động.



Có kinh nghiệm về An toàn, sức khỏe, môi trường .



Kỹ năng giao tiếp.



Siêng năng, chăm chỉ, nhiệt tình.



Có ý định cầu tiến, chịu khó học hỏi



Có khả năng sắp xếp tổ chức công việc, làm việc theo nhóm.



Tiếng Anh giao tiếp tốt..



Sử dụng tốt phầm mềm Microsoft Office, email, internet.

Quyền lợi:
-

Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định của nhà nước.

-

Xem xét đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm

-

Tiền thưởng vào các dịp lễ (30/04; 01/05; 02/09)

-

Thưởng lương tháng 13

-

Môi trường làm việc chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến trong công việc.

