MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH
CÁC VỊ TRÍ CHỨC DANH CẦN TUYỂN DỤNG
I. Vị trí chức danh tuyển dụng theo thông báo số 1:
1.

Kỹ sư công nghệ thông tin, Kỹ thuật viên công nghệ thông tin:
Quản trị, sửa chữa, bảo trì, giám sát và cài đặt các thiết bị của hệ
thống Công nghệ thông tin như hệ thống SCN, MUSE, FIDS, iCUTE, tổng
đài, phần mềm… tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Lập chương trình các phần mềm mới hoặc giám sát cài đặt, triển khai
các phần mềm mới (nếu có); Lập phương án thi công, kế hoạch vật tư,
tham gia triển khai lắp đặt mới các hệ thống công nghệ thông tin cho các
đơn vị trong và ngoài Cảng đang hoạt động tại Cảng hàng không Quốc tế
Tân Sơn Nhất;

2.

Kỹ sư điện tử, thợ điện tử:
Bảo trì, sửa chữa các hệ thống thiết bị điện tử: hệ thống máy soi
chiếu an ninh, cổng từ, báo cháy, phát thanh, camera, đồng hồ, cầu ống,
vdgs, các cổng cửa điều khiển tự động, và các hệ thống thu phí, giữ xe ô
tô, xe 2 bánh v.v…

3.

Kỹ sư điện công nghiệp, thợ điện công nghiệp:
Bảo trì, sửa chữa, thi công lắp đặt hệ thống điện nguồn, hệ thống
đèn chiếu sáng và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan như các tủ máy
cắt trung thế và tuyến cáp trung thế, các máy biến áp, tủ điện chính, tủ điện
phân phối, tủ PLC, UPS, tủ nguồn battery charger, tủ tụ bù và tủ điện chiếu
sáng, Hệ thống máy phát điện, Các bộ điều khiển gắn trên băng chuyền
(bộ đọc mã vạch, photocell, cảm biến các loại, …).

4.

Kỹ sư cơ khí, thợ cơ khí:
Bảo trì, sửa chữa phần cơ khí: Hệ thống băng chuyền hành lý, Sorter,
cầu ống, thang cuốn, thang máy, thiết bị nâng, các loại xe của TT Khai
thác ga và xe cứu hỏa của TT Điều hành sân bay; Phần cơ khí của máy soi,
1

máy phát điện thuộc nhà ga hành khách Cảng hàng không Quốc tế Tân
Sơn Nhất.
5.

Thợ điện lạnh:
Bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị thuộc hệ thống máy điều hòa
nhiệt độ công nghiệp và dân dụng, hệ thống quạt thông gió, hệ thống bơm
cấp nước, hệ thống chữa cháy, hệ thống tưới cây tự động và các hệ thống
kỹ thuật khác có liên quan.

6.

Kỹ sư xây dựng:
Bảo trì, sửa chữa phần cơ sở hạ tầng bao gồm nhà ga Quốc Nội,
Quốc Tề và các cơ sở hạ tầng thuộc quyền quản lý của Cảng; Giám sát
công tác các đơn vị thuê ngoài bảo trì, sửa chữa hệ thống vận hành hệ
thống xử lý nước thải, hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng; tham gia
kiểm tra và lập biên bản kiểm nghiệm, nghiệm thu, mua sắm vật tư phục
vụ công tác bảo trì cơ sở hạ tằng nhà ga.

7.

Kỹ sư điện – điện tử, thợ điện – điện tử:
Thực hiện công tác giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng trang
thiết bị thuộc hệ thống cấp điện phục vụ bay, hệ thống đèn hiệu hàng
không, hệ thống chiếu sáng sân đỗ máy bay, chiếu sáng đường công vụ...

8.

Nhân viên lái xe và vận hành các trang thiết bị phục vụ mặt đất:
Lái xe cứu thương: Trực sẵn sàng, tham gia triển khai phương án
khẩn nguy; đưa/ đón bộ phận y tế đến hiện trường sơ cấp cứu, chuyển viện
bệnh nhân khi được yêu cầu; Kiểm tra, theo dõi định kỳ bảo dưỡng, kiểm
định xe và các trang thiết bị kèm theo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Lái xe cứu hỏa: Trực sẵn sàng, tham gia ứng phó các sự cố cháy nổ,
khẩn nguy, điều khiển xe cứu hỏa tới hiện trường, phối hợp với nhân viên
cứu hỏa, các đơn vị phối hợp hiệp đồng triển khai chữa cháy theo lệnh của
cán bộ chỉ huy; Kiểm tra, theo dõi định kỳ bảo dưỡng, kiểm định xe và các
trang thiết bị kèm theo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2

Vận hành trang thiết bị mặt đất: Lái các loại xe đặc chủng: Xe phun
sơn, xe cắt cỏ, xe tẩy vệt cao su, ô tô thông thường,…. ;Kiểm tra, theo dõi
định kỳ bảo dưỡng, kiểm định xe và các thiết bị kèm theo xe đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ.
II. Vị trí chức danh tuyển dụng theo thông báo số 2:
1. Nhóm Y tế (từ y sĩ trở lên):
Kiểm tra, tư vấn sức khỏe hành khách trước khi bay theo yêu cầu
của hãng hàng không; Trực tiếp tham gia sơ, cấp cứu và chuyển viện bệnh
nhân là hành khách đi/ đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất hoặc
CBNV đang làm việc tại Cảng bị bệnh đột xuất; Phối hợp thực hiện công
tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thông qua đường hàng không;
Kiểm tra, thống kê danh mục thuốc để đề nghị bổ sung/ điều chỉnh các loại
thuốc hoặc các trang thiết bị, vật tư y tế tại các vị trí trực.
2. Nhân viên An ninh soi chiếu
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an ninh quan sát phân tích vật phầm
nguy hiểm qua màn hình máy soi tia X, kiểm tra, giám sát khách hàng,
hành lý xách tay qua cổng ra/vào khu vực hạn chế; Kiểm tra an ninh trước
các chuyến bay; Giám sát an ninh hàng hóa bưu kiện gửi trước khi đưa lên
tàu bay xuất phát từ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
3. Nhân viên An ninh kiểm soát:
Kiểm tra an ninh, bảo vệ cổng cửa khu vực hạn chế; tường rào khu
vực vành đai quanh sân đậu tàu bay, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ đi và
đến tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn
và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định an ninh an toàn, các trường
hợp đột nhập bất hợp pháp vào khu vực hạn chế hoặc khu vực công cộng
trong phạm vi Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chịu trách nhiệm
quản lý.
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