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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 QC (Nhân viên phân tích hóa lý) 

 
Department: 

QC 

 

Reporting line: 
QC Manager 

 
Number of direct 
reports: 

 

 

Base location: 
Nhà máy Phú Bài, Thừa Thiên Huế 

 

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 

 
Core 
Responsibilities 

• 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. 

 
Competency 
Requirements 

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

 
Travel 
Requirements 

 

 
Educational & 
other 
requirements 

• Đại học chuyên ngành hóa phân tích, hoặc công nghệ thực phẩm. 
• Tiếng Anh tối thiểu bằng C. 
• Tin học văn phòng. 

 
HR Contact and Closing Date   

 
Nộp hồ sơ qua email: khuong.vinh@carlsberg.asia 
 
Application Deadline: 20/9/2019 

 


