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Introduction of the Hiring Organization <Market/Region> and 

contextual information related to the Job    

Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam và đầu tư lần đầu vào 

năm 1993. Trong 20 năm đầu tiên, Carlsberg điều hành hoạt động tại Việt Nam thông qua Carlsberg 

Đông Dương. Năm 2013, công ty Carlsberg Việt Nam hoàn chỉnh được thiết lập bao gồm công ty kinh 

doanh và nhà máy sản xuất tọa lạc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam 

 

Job Description  

 
Position Title: 

Giám sát kho (thành phẩm) 

 
Department: 

Kho 

 
Reporting line: 

Quản lý kho 

 
Number of direct 
reports: 

 

 
Base location: 

Nhà máy Phú Bài, Thừa Thiên Huế 

 
Strategic 
purpose of the 

position: 

 

 

 

Core 
Responsibilities 

• Điều hành công việc, kiểm tra và giám sát công việc của bộ phận kho 

thành phẩm và hỗ trợ các kho chức năng; 

• Trực tiếp xử lý các công việc của bộ phận; 
• Cập nhật số liệu chính xác, kịp thời vào hệ thống Navision; 

• Chịu trách nhiệm về báo cáo hàng hóa tồn kho cuối tháng, quý và năm 

đúng thời hạn; 

• Báo cáo hàng ngày việc điều động nhân sự giao nhận, lái xe nâng; 

• Báo cáo hàng ngày năng lực bốc xếp của kho Thành Phẩm; 

• Báo cáo hàng ngày các phát sinh hàng hóa đổ vỡ, hao hụt, thiếu trong 

két; 

• Báo cáo hàng ngày các đơn hàng chậm bốc xếp, hàng gửi kho; 

• Báo cáo về việc sử dụng lao động thời vụ hàng tháng; 

• Sắp xếp kho thành phẩm theo đúng layout và chủng loại; 

• Giám sát việc thực hiện an toàn lao động của nhà thầu, lái xe, bốc xếp, 

và nhân viên kho;Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường ; các quy trình và hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm; 

• Quản lý 14 xe nâng, 11 nhân viên kiểm kho, 04 nhân viên kho và 4 bảo 

vệ, 40 bốc xếp thuê ngoài; nhà thầu làm việc ở kho và các nhân viên 

được điều động đến hỗ trợ kho thành phẩm. 
• . 

 
Competency 
Requirements 

• Kinh nghiệm trên 3 năm vị trí tương đương 

• Vi tính văn phòng (Word, excel...) 

• Nhiệt tình, trung thực trong công tác 
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Travel 
Requirements 

 

 
Educational & 

other 
requirements 

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế, logistics (tương đương) 

• Vi tính văn phòng, tiếng Anh giao tiếp  

 

HR Contact and Closing Date   

 

Nộp hồ sơ qua email: khuong.vinh@carlsberg.asia 
 

Application Deadline: 09/03/2020 

 


