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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP 
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ  

 

Chức danh/ Tên VTVL Quản lý Dịch vụ cảnh quan 

Mã VTVL/Mã NS MTCV-ISV.QL 

Bộ phận công tác Công ty CP ISERVICE 

Quản lý trực tiếp Giám đốc công ty 

 

I. Mục đích công việc đảm nhận: 

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc về các hoạt động: 

a. Quản lý kỹ thuật cảnh quan cây xanh 

• Lập kế hoạch chăm sóc, trồng cây, triển khai phát triển cây xanh, cảnh quan phù hợp với quy 

hoạch; 

• Giám sát việc triển khai các công trìnhcảnh quan đảm bảo các loại cây trồng và các công trình 

đúng với bản vẽ và các thông số kỹ thuật; 

• Chịu trách nhiệm về việc duy trì, duy tu hệ thống cây xanh; 

• Xây dựng phương án cải tạo cây cối, nâng cấp, cải tạo các tiểu cảnh để làm sinh động cảnh quan 

theo yêu cầu của khách hàng 

b. Quản lý hoạt động: 

- Lên kế hoạch định mức vật tư, nhân công chăm sóc hàng tháng cho các công trình 

- Bố trí nhân sự hợp lý để chăm sóc, bảo dưỡng thảm cỏ, cây xanh. 

- Kiểm tra, theo dõi, chấm công nhân viên làm việc tại công trình. Đại diện báo cáo kết quả cho 

công ty hàng tuần, hàng tháng. 

- Quản lý vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công, bảo dưỡng và tài sản khác của công ty 

c. Quản lý dịch vụ cảnh quan: 

+ Đại diện cho công ty làm việc với đối tác tại Khu công nghiệp 

+ Phối hợp với các bộ phận trong công ty thực hiện công tác theo yêu cầu  

+ Báo cáo tình hình biến động công việc định kỳ và đột xuất 

II. Điều kiện làm việc 

- Làm vệc theo ca 

- Thời gian sáng từ 7h00 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h30 thứ 2 - thứ 7 hàng tuần 

- Khu CN VSIP và di chuyển tới các đơn vị thành viên theo kế hoạch làm việc để hoàn thành nhiệm vụ 

của vị trí 
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III. Quyền Hạn 

- Tổ chức, quản lý công việc và quản lý nhân sự theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; 

- Đề xuất quy trình làm việc của tại vị trí hướng đến sự chuyên nghiệp và phát huy được hiệu quả. 

- Trực tiếp báo cáo Giám đốc những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai công việc, xin ý kiến 

chỉ đạo thực hiện công việc 

IV. Quyền lợi 

- Thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng: Lương và Thưởng tháng, quý, năm theo hiệu quả công việc; Được 

đề xuất, xét thưởng, tăng lương định kỳ theo năng lực thực tế. 

- Được thưởng các ngày Lễ, tết trong năm 

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động 

V. Yêu cầu năng lực 

1. Kiến thức/ Knowledge: 

- Tốt nghiệp từ cao đẳng các chuyên ngành: trồng trọt, nông nghiệp  

- Có kinh nghiệm Kiểm soát côn trùng và sâu bệnh gây hại; Sử dụng phân bón và các loại dưỡng chất 

khác; Kiểm soát tiêu chuẩn cây xanh; Chăm sóc, vệ sinh cây xanh; Kiểm soát ươm mới và chăm sóc 

vườn ươm; Kiểm soát ươm hoa, mua hoa và thay hoa trong nhà kính; Kiểm soát và chăm sóc các loại 

cây quý hiếm trong nhà kính; Khả năng phối màu hoa và cây 

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị chăm sóc cây cảnh, giống cây trồng 

- Trình độ Tin học: Sử dụng được Excel, Word. 

2. Kỹ năng/ Skills: 

- Làm việc tỉ mỉ, quan tâm đến chi tiết và luôn luôn tuân thủ quy trình; Làm việc với độ chính xác cao; 

- Có tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng làm thêm ngoài giờ, hết mình với công việc, có khả năng chịu 

áp lực cao. 

3. Thái độ trong công việc và giao tiếp/ Attitude 

- Cam kết bảo mật trong công việc theo quy định của Công ty  

- Năng động, nhiệt tình, trung thực, tác phong chuyên nghiệp; Có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật 

- Có tinh thần học hỏi, nhẫn nại, cầu thị trong giao tiếp với khách hàng 

VI. Thông tin liên hệ 

Ban Tổ chức Hành Chính – Công ty CP Tập đoàn ICOP 

Địa Chỉ: Số 352 – 354 Trần Hưng Đạo, Tp Hải Dương 

Điện thoại:  02203 832 628 (Mrs. Thúy) hotline 0388 328 207 (Mrs.Thu Hải) 

Email: i.nhansu@icop.vn/thuhaitn@gmaill.com 

Website: www.icop.vn 

 

Tải thông tin ứng viên TẠI ĐÂY để điền và gửi email 

 


