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Mô tả công việc 

Job Description 

Vị trí chức danh 
Position/ Title 

Nhân viên QC (Nhân viên phân tích hóa lý) 

Bộ phận 

Department 
QC 

Báo cáo tới 
Report to 

 QC 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: 

- Kiểm tra, phân tích các thông số, chỉ tiêu hóa lý được quy định trong quy 

trình giám sát và đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất 
- Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của quy trình kiểm tra chất lượng đối với 
các chỉ tiêu hóa lý được thực hiện đúng theo quy định 
- Thông báo tới các bộ phận sản xuất liên quan hoặc cấp trên để có biện pháp 

xử lý kịp thời khi có các chỉ tiêu nằm ngoài giới hạn cho phép 

Tóm tắt công việc 
Job summary 
 

- Lấy mẫu và kiểm tra các thông số, chỉ tiêu lý, hóa theo quy định của quy 
trình kiểm soát và bảo đảm chất lượng sản phẩm. 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính kịp thời của các kết quả đo được.  
- Chịu trách nhiệm thông báo kịp thời các kết quả đo không nằm trong giới hạn 
cho phép đến bộ phận sản xuất liên quan hoặc báo cáo lên cấp trên để đảm 
bảo kết quả được xử lý trong thời gian sớm nhất. 

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong công tác giám sát và kiểm tra chất lượng 
khi có yêu cầu đột xuất. 

Yêu cầu kinh 
nghiệm, kỹ năng 

Personal qualifications 

/ competencies: 

 

- Đã được đào tạo cơ bản làm việc trong phòng thí nghiệm. 

Yêu cầu bằng cấp 

Educational 
requirements: 

- Đại học chuyên ngành hóa phân tích, hoặc công nghệ thực phẩm. 

- Tiếng Anh tối thiểu bằng C. 
- Tin học văn phòng. 

Mối quan hệ công 

việc Nội bộ và bên 
ngoài 
Stakeholders & 
Relations 
Internal & External  

- Có khả năng kết hợp với đồng nghiệp, trưởng ca QC,các trưởng ca chiết và 
trưởng ca công nghệ… để xử lý các vấn đề phát sinh trong sản xuất.  
- Có tinh thần làm việc nhóm tốt 

Nộp hồ sơ 

Application sent to 
tuyendung@carlsberg.asia 
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