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 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Ký hiệu: MTCV-PSX 

Ban hành lần: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2014 

 

THÔNG TIN CHUNG 

Vị trí công việc :   Nhân viên cơ giới                 

Đơn vị: Phòng sản xuất      Cấp trên trực tiếp: Phòng Dịch vụ cơ giới 

Người thực hiện công việc:      Người cấp trên trực tiếp: 

Người nhận việc ký tên: Người giao việc ký tên : 

Ngày ký :       /         / Ngày ký :       /         / 

 

MỤC ĐÍCH 

Qui định nhiệm vụ và quyền hạn của  lái máy kéo, lái xe cơ giới. 

 

QUAN HỆ CÔNG TÁC:  

Quan hệ nội bộ Quan hệ bên ngoài 

- Phòng sản xuất 

- Phòng TC – Kế hoạch 
 

 

NHIỆM VỤ 

Stt Nội dung công việc 

A Nhiệm vụ chính  

1 Quản lý sử dụng, vận hành an toàn máy kéo, xe cơ giới, công cụ, dụng cụ… được giao cho cá nhân. 

3 Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, liên hợp máy kéo, xe cơ giới được phân công vận hành trước và sau 

ca làm việc 

4 Ngăn ngừa, chống thất thoát vật tư, phụ tùng, dầu, nhớt… được cấp để phục vụ sản xuất. 

5 Lập giấy xác nhận, Biên bản nghiệm thu công việc. 

6 Ghi nhật ký hoạt động máy kéo, xe cơ giới, thiết bị Nông nghiệp... được phân công vận hành 

7 Đảm bảo ATLĐ trong quá trình vận hành máy kéo, xe cơ giới. 

8 Tham gia sửa chữa máy móc thiết bị, PCCC, phòng chống úng, bảo vệ mía, bảo bệ tài sản. 

9 Tham gia công việc khác khi có sự phân công cụ thể của Trưởng phòng. 

B Nhiệm vụ phụ  

1 Sắp xếp, lưu trữ, truy xuất các hồ sơ, tài liệu có liên quan 

 

TRÁCH NHIỆM:  

1 Thực hiện công việc cơ giới theo kế hoạch được giao. 

2 Không làm thất thoát, lãng phí nhiên liệu 

3 Vận hành máy móc thiết bị, an toàn, hiệu quả. 

 

QUYỀN HẠN :  

1 Cho tạm ngưng các công việc không đảm bảo ANLĐ 

2 Đề xuất các vấn đề liên quan đến vận hành máy kéo, xe cơ giới. 
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MỐI QUAN HỆ TRONG TỔ CHỨC :  

Báo cáo kết quả công việc cho Trưởng Phòng sản xuất. 

Người thay thế khi vắng mặt  Do Trưởng Phòng chỉ định 

Giám sát trực tiếp các vị trí công việc  

 

YÊU CẦU NĂNG LỰC :  

Trình độ học vấn  Trung cấp (tối thiểu) 

Chuyên ngành  Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí Nông Lâm,… 

Trình độ ngoại ngữ  Không yêu cầu 

Trình độ tin học  MS office 

Kiến thức liên quan  Kiến thức về bảo trì & vận hành máy Nông nghiệp 

Kỹ năng liên quan  Tổ chức công việc ngoài đồng ruộng. 

 

YÊU CẦU KHÁC :  

Kinh nghiệm  Có kinh nghiệm trong việc vận hành liên hợp máy. 

Giới tính  Nam 

Độ tuổi  Không giới hạn 

Tính cách cá nhân  Trung thực, thẳng thắn. 

 

Ngày:..../..../..... Ngày:..../..../..... Ngày:..../..../..... 

Người soạn thảo  Phòng TC-KH Người duyệt 

 

 

 

 

 

 

Đinh Quốc Tuấn 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bông 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hòa 

 


