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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: 
Kỹ thuật viên Công nghệ 

 
Department: 

Phân xưởng Công nghệ 

 

Reporting line: 
Trưởng ca Công nghệ 

 
Number of direct 
reports: 

 

 

Base location: 
Nhà máy Phú Bài, Thừa Thiên Huế 

 
Strategic 
purpose of the 
position: 

 

Nấu bia, lên men và lọc ra bia trong đạt tiêu chuẩn chất lượng của Công ty 

 
Core 
Responsibilities 

• Giám sát vận hành tốt thiết bị, dây chuyền sản xuất tại nơi làm việc (nhà nấu, lên 
men, lọc bia); 

• Tuân thủ quy trình công nghệ, nội qui quy chế của công ty; 
• Đảm bảo nhà xưởng sạch sẽ, thực hiện nghiêm túc an toàn và vệ sinh lao động; 
• Phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện kế hoạch sản xuất của nhà máy. 

 
Competency 
Requirements 

• Về kinh nghiệm: từ 2 năm làm việc trở lên ở các vị trí liên quan; 
• Về kỹ năng: 

o Nắm vững quy trình công nghệ sản xuất bia;  
o Có kỹ năng làm việc nhóm tốt.  

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

 
Travel 
Requirements 

 

 
Educational & 
other 
requirements 

• Kỹ sư chuyên ngành Hóa thực phẩm. 
• Tiếng Anh giao tiếp; có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật; 
• Tin học văn phòng. 

 
HR Contact and Closing Date   

 
Nộp hồ sơ qua email: khuong.vinh@carlsberg.asia 
 
Application Deadline: 24/7/2019 

 


