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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: 

 

Nhân viên đóng gói 

 
Department: 

Phân Xưởng đóng gói 

 
Reporting line: 

Trưởng ca đóng gói 

 
Number of direct 
reports: 

 

 
Base location: 

Nhà máy Phú Bài 

 
Strategic 
purpose of the 
position: 

 

Bảo dưỡng tự quản tại khu vực máy mình phụ trách 
 

 
Core 
Responsibilities 

• Vận hành máy móc, thiết bị tại phân xưởng đóng gói 

• Vệ sinh nhà xưởng máy móc tại khu vực được phân công theo kế hoạch đã đề ra 
• Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy móc theo kế hoạch. 
• Sửa chữa,thay thế và khắc phục các sự cố khi máy móc thiết bị hỏng trong quá 

trình sản xuất. 
• Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật theo yêu cầu của trưởng ca hoặc QĐPX 
• Làm việc theo ca. 

 
Competency 

Requirements 

• Ưu tiên nếu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 
• Ưu tiên có kinh nghiệm tại các nhà máy sản xuất 
• Ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận 

• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc 
• Sức khỏe tốt, sẵn sàng làm ca 

 
Travel 
Requirements 

 

 
Educational & 
other 
requirements 

• Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành kỹ thuật (điện, cơ khí, hóa thực 
phẩm) 

 

HR Contact and Closing Date   

 

Nộp hồ sơ qua email: Na.ta.hoang@carlsberg.asia 
 
Application Deadline: 20/5/2020 
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