
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (
BICATECH) 

( 2012 đến nay)
- Trưởng phòng, phụ trách chính hoạt động kiểm định
và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
- Người huấn luyện, Kiểm định viên an toàn lao động,
được Bộ Lao động Thương binh và xã hội cấp chứng
chỉ hành nghề
- Kiểm toán viên Kiểm toán năng lượng được Bộ Công
thương cấp chứng chỉ hành nghề.
- Kiểm định viên kiểm định thiết bị Xquang dùng trong y
tế.,...

Giáo viên dạy nghề , người huấn luyện
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn
Bình Dương, Trung cấp nghề Bình Dương (2008-2012)
- Giáo viên day nghề sơ cấp (Xe nâng, xe xúc, vận hành
nồi hơi ) và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Tổ trưởng cơ điện maintenance
 Tập Đoàn Khải Vy ( 2001- 2008)
 - Trưởng bộ phận
- Thợ bảo trì

TÔI LÀ AI

Nguyễn Thành Nhân; 16/4/1978,
Bình Dương
Tôi là Nhân HSE1 -Một chuyên
gia về kỹ thuật kiểm định, huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động. 
Mười lăm năm nay tôi đã giúp đỡ
gần  10.000 lượt Doanh nghiệp
trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật
an toàn và Huấn luyện an toàn vệ
sinh lao động. Khách hàng của tôi
bao gồm doanh nghiệp mới thành
lập đến tập đoàn đa quốc gia như
P&G, Uniben, Sanmiquel,
Perstima, Paihong, New Wide,
Saigon Stec, .... Trong năm 2021
tôi đã tư vấn cho 15 doanh
nghiệp thiết lập mạng lưới an
toàn lao động tại công ty. 
Anh /Chị biết doanh nghiệp nào
mong muốn được tiếp cận với
dịch vụ kiểm định, huấn luyện an
toàn lao động chất lượng cao Xin
hãy giới thiệu cho tôi.
Từ khóa của tôi là HSE1 Một
chuyên gia về kỹ thuật kiểm định,
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao
động.
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