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Mô tả công việc 

Job Description 

Vị trí chức danh 

Position/ Title 
Trưởng ca Công nghệ 

Bộ phận 

Department 
Phân xưởng Công nghệ 

Báo cáo tới 

Report to 

 Quản đốc Phân xưởng Công nghệ; 

Giám đốc Nhà máy; 

Địa điểm làm việc 

Working location: 
Nhà máy Phú Bài, Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu chiến 

lược của vị trí 

Strategic purpose of 

the position: 

- Quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, con người tại Phân xưởng Công 

nghệ trong ca làm việc. 

- Quản lý về chất lượng, số lượng các bán thành phẩm theo kế hoạch 

sản xuất của Phân xưởng 

Tóm tắt công việc 

Job summary 

 

- Theo dõi và phối hợp với các bộ phận khác thực hiện kế hoạch sản 

xuất tại nhà máy. 

- Đôn đốc nhân viên bảo đảm năng suất lao động tối ưu của ca sản 

xuất. 

- Bảo đảm các bán thành phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của 

Công ty. 

- Kiểm tra và phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo dây chuyền 

sản xuất hoạt động ổn định, giảm thiểu hao phí 

- Kiểm soát tốt các KPI : Extract loss , Đien , Hơi , Nước , CO2 … 

- Có khả năng thực hiện và giám sát nhân viên thực hiện tốt: 5S , 

Kaizen  

- Giải quyết các sự cố phát sinh trong ca sản xuất, báo lên cấp trên 

nếu cần thiết. 

- Vận hành, xử lý thành thạo các thiết bị trong dây chuyền sản xuất từ 

Nhà nấu đến Nhà men. 

Yêu cầu kinh 

nghiệm, kỹ năng 

Personal 

qualifications / 

competencies: 

 

*Về kinh nghiệm: từ 5 năm làm việc trở lên ở các vị trí liên quan đến 

Công nghệ sản xuất bia;  

*Về kỹ năng: 

- Nắm vững quy trình công nghệ sản xuất bia;  

- Tiếng Anh: giao tiếp tốt; có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật 

- Vi tính: thành thạo vi tính văn phòng; 

- Có khả năng điều hành, lãnh đạo, đào tạo nhân viên. 

- Có kỹ năng làm việc nhóm tốt.  

- Có khả năng làm việc độc lập khi cần, chịu được áp lực cao trong 

công việc. 

Yêu cầu bằng cấp 

Educational 

requirements: 

 

- Kỹ sư chuyên ngành Hóa thực phẩm. 

- Tiếng Anh và tin học văn phòng: thành thạo. 

Mối quan hệ công 

việc Nội bộ và bên 

ngoài 

Stakeholders & 

Relations 

Internal & External  

 

- Quan hệ nội bộ: Trưởng ca, quản lý... các phân xưởng của nhà máy 

Huế (đóng gói, Công nghệ, Cơ điện…). 
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Nộp hồ sơ 

Application sent to 
tuyendung@carlsberg.asia 

  

mailto:tuyendung@carlsberg.asia

