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Mô tả công việc 

Job Description 

Vị trí chức danh 

Position/ Title 
Chuyên viên quản lý chất lượng 

Bộ phận 

Department 
QA 

Báo cáo tới 

Report to 
 QA Manager 

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 hệ thống kiểm tra chất lượng QMS & ISO 

Tóm tắt công việc 

Job summary 

 

Đảm bảo việc triển khai, thực hiện  và quản lý hệ thống Chất lượng phù 

hợp với các yêu cầu của tập đoàn và các hệ thống quản lý ISO 9001; 

22000; 14000 

Thư ký hệ thống quản lý ISO bao gồm:  

- Hỗ trợ các bộ phận xây dựng hệ thống tài liệu và hồ sơ. 

- Hỗ trợ QAM kiểm tra tài liệu do các bộ phận soạn thảo.  

- Chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát và thu hồi tài liệu 

- Tham gia biên soạn các tài liệu quản lý hệ thống  

- Tham gia quy trình kiểm tra nội bộ, đề xuất các hành động cải tiến 

và khắc phục 

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các hành động cải tiến và khắc 

phục thuộc hệ thống quản lý ISO  

Lập kế hoạch và nội dung kiểm tra nội bộ định kỳ và đột xuất nhằm đảm 

bảo các chính sách, quy trình, quy định của tập đoàn và công ty được 

thực hiện đầy đủ và có hiệu quả 

- Tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình kiểm tra nội bộ.  

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận để đề xuất các hành động khắc 

phục và cải tiến thích hợp 

- Theo dõi, phối hợp thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các 

hành động cải tiến và khắc phục 

- Lập kế hoạch và đề xuất các chương trình hành động nhằm nâng 

cao hiệu quả trong quản lý chất lượng 

Yêu cầu kinh 

nghiệm, kỹ năng 

Personal 

qualifications / 

competencies: 

 

- Có kiến thức và khả năng thực hiện việc triển khai hệ thống ISO , 

kiểm tra nội bộ  

- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý 

chất lượng thực phẩm 

- Am hiểu quy trình sản xuất bia và quy trình kiểm tra chất lượng 

ngành bia là một lợi thế 

- Tiếng Anh lưu loát, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu, soạn 

thảo tài liệu bắng tiếng Anh 

- Thành thạo vi tính văn phòng 

- Có khả năng tư duy, làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 

- Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc với áp 

Yêu cầu bằng cấp 

Educational 

requirements: 

- Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ hóa thực phẩm, Công nghệ sinh 

học hoặc tương đương; 

- Tiếng Anh: khá;  

- Tin học văn phòng: thành thạo; 
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Mối quan hệ công 

việc Nội bộ và bên 

ngoài 

Stakeholders & 

Relations 

Internal & External  

 

- Nội bộ: quan hệ với các phòng ban thuộc khối Supplychain và các 

phòng ban khác có liên quan; 

- Bên ngoài: các cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm. 

 

Nộp hồ sơ 

Application sent to 
tuyendung@carlsberg.asia 
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