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BAÛNG MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC 
Chöùc danh: Kỹ Sư điện 

 

1/ SÔ ÑOÀ CHÖÙC DANH : 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
2/ COÂNG VIEÄC VAØ QUYEÀN HAÏN : 
 

Stt Coâng vieäc Quyeàn haïn Yeâu caàu caàn ñaït ñöôïc 

01 

Tiếp nhận yêu cầu thiết kế 

từ trưởng nhóm 

Yêu cầu cung cấp các thông tin 

liên quan đến công việc được 

giao 

Có đầy đủ các tài liệu liên 

quan đến công việc để đảm 

bảo hoàn thành công việc được 

giao 

02 

Thực hiện công việc theo 

sự phân công của trưởng 

nhóm 

- Xác nhận tiến độ hoàn 

thành công việc 

- Đề xuất các y kiến để tối 

ưu hoá công việc thiết 
kế 

Đảm bảo hoàn thành công việc 

đúng tiến độ 

03 

Báo cáo kết quả công việc 

cho trưởng nhóm 

Đề xuất các kiến nghị thay đổi 

thiết kế để đảm bảo sự phù hợp 

của theo tiêu chuẩn & yêu cầu 

của khách hàng 

Báo cáo kết quả đúng tiến độ 

được phân công 

04 

Phối hợp với các thành 

viên khác trong nhóm 

Thường xuyên trao đổi thông 

tin trong nhóm  

Đảm bảo công việc được thực 

hiện đồng bộ theo trình tự đặt 

ra 

05 

Thường xuyên cập các 

tiêu chuẩn, kỹ năng sử 

dụng các phần mềm phục 

vụ công việc 

- Được cung cấp các tiêu chuẩn 

hiện hành 

- Đào tạo sử dụng các phần 

mềm liên quan đến công việc 

- Nắm bắt được các tiêu chuẩn 

hiện hành liên quan đến công 

việc 

- Sử dụng được các phần mềm 

liên quan đến công việc 

06 

Tham quan các công trình 

đã và đang thi công để 

học hỏi kinh nghiệm để 

phục vụ công việc thiết kế 

Được đề xuất tham quan, khảo 

sát các công trình đã và đang thi 

công để học hỏi kinh nghiệm để 

phục vụ công việc thiết kế 

Nắm bắt được qui trình thực 

hiện & công nghệ mới để áp 

dụng trong công tác thiết kế 

07 

Thực hiện các công việc 

khác do trưởng phòng và 

Ban giám đốc giao 

Yêu cầu được cung cấp thông 

tin rỏ ràng & đầy đủ để phục vụ 

công việc  

Hiểu rỏ công việc được giao để 

hoàn thành công việc  

 

Ban Giaùm ñoác 

Trưởng phòng Kỹ Thuật 

KỸ SƯ ĐIỆN 
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Löu yù: Ngoaøi coâng vieäc vaø quyeàn haïn treân, Kỹ sư điện phaûi tuaân thuû caùc coâng vieäc vaø quyeàn haïn 

theo thuû tuïc, HDCV lieân quan. 
 
3/ KINH NGHIEÄM VAØ KHAÛ NAÊNG : 

− Toát nghieäp ñaïi hoïc ngaønh: Điện điều khiển, điện tự động, hoặc tự động hóa 
− Ngoaïi ngöõ : Tương đương Level B 
− Vi tính : Sử dụng được các phần mềm thiết kế liên quan 

 
4/ NGÖÔØI THAY THEÁ : 

− Ngöôøi coù khaû naêng thay theá:    Kỹ sư khác được chỉ định 
 
 
  Ngaøy    1   thaùng    3   naêm 2010 
  Pheâ duyeät 
  
 
 
 
 
 
 
Tôi ……………………………..đã đọc và hiểu công việc, quyền hạn của mình và tôi cam kết thực hiện 

đúng theo bản mô tả công việc này. 

 
Ngaøy       thaùng       naêm 2009 

Người thực hiện 
 


