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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 kho (QL dữ liệu) 
 

 

Department: 
Bộ phận kho 

 
Reporting line: 

Trưởng kho, giám sát kho 

 
Number of direct 

reports: 

 

 
Base location: 

• Huế 

 
Strategic 

purpose of the 
position: 
 

 

 
Core 
Responsibilities 

 

• Cập nhập báo cáo của kho THành phẩm : số đếm kho , báo cáo hàng 

Block hàng ngày , 

• Tổng hợp báo cáo HSE an toàn và gemba của kho Huế  

• Rà soát bố trí công việc của nhân viên in hóa đơn toán bộ kho Huế HCM & 

Vinh .  

• Đàm bảo các transfer HN HCM Vinh theo số xuất nhập & plan  

• Follow plan đóng hàng xuất  

• Follow hàng NVL của hàng xuất để plan hàng đóng 6 pack cho xk 

• Hoàn thành các báo cáo tuần ( có list chi tiết báo cáo )  

• Hoàn thành các báo cáo tháng ( có list chi tiết báo cáo ) 

• Hỗ trợ nhân viên khi họ nghỉ để đảm bảo công việc không bị tắc ảnh 

hưởng đến việc phục vụ nhà phân phối  

•  Chịu trách nhiệm toàn bộ về dụng cụ 5S văn phòng và phòng họp của bộ 

phận  

• 5S và số đếm quản lý số trực tiếp tại khu hàng Block của kho thành phẩm  

• Rà soát kiểm tra số liệu các mã hệ thống kho Huế  

• Quản lý 4 nhân viên (2 nhân viên kiểm kho và 2 nhân viên kho); in Hợp 

đồng 2 ca (1 & 2) 
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Competency 
Requirements 

• Kỹ năng máy tính ưu tiên 

• Sử dụng các thiết bị văn phòng, phần mềm, máy tính 

• Kinh nghiệm trên2 năm   
 

 
Travel 
Requirements 

 

 

Educational & 
other 
requirements 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  

• Tiếng Anh: giao tiếp 

 
HR Contact and Closing Date   

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

 
Application Deadline: 11/09/2020 
 

 


