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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: 

 
Giám sát kho 

 
Department: 

Logistics 

 
Reporting line: 

Distribution Manager 

 
Number of direct 
reports: 

 

 

Base location: 
Hà Nội 

 
Strategic 
purpose of the 

position: 
 

 

 

Core 

Responsibilities 

• Quản lý giám sát toàn bộ hoạt động của kho tại Hà Nội để đảm bảo mọi 

hoạt động xuất nhập hàng được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, chính 

xác và đúng quy trình  

• Quản lý để đảm bảo và nâng cao chất lượng vận hành kho, giám sát hoạt 

động kho  

• Kiểm soát hàng tồn kho theo hướng dẫn-quy định chính sách hàng lưu 

kho. 

• Cảnh báo kịp thời và liên tục về hàng hóa hỏng, quá hạn, chậm luân 

chuyển để có phương án kịp thời, phối hợp xử lý.. 

• BC sức chứa của kho hàng ngày để kiểm soát kho capacity  

• Tập trung HSE và các YC thực hiện của COM audit  

• Kiểm soát chứng từ xuất-nhập và thực hiện báo cáo theo yêu cầu công 

việc. 

• Giám sát thực hiện xuất hàng FIFO. Đảm bảo vệ sinh và an toàn hàng hóa 

trong kho. 

• Nghiêm túc tuân thủ nội quy công ty, nội quy công việc, nội quy PCCC. 

Quản lý và bảo quản tài sản chung trong kho. 

• Thực hiện các báo cáo theo quy trình bộ phận. 
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• Phối hợp với khách hàng nội bộ và bên ngoài để đảm bảo công tác vận 

hành kho luôn chính xác, chất lượng 

• Thực hiện nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu 

 
Competency 

Requirements 

• Có kinh nghiệm trong ngành logistics về quản lý kho hoặc điều hành vận 

tải ít nhất 2 năm. 

• Tiếng anh giao tiếp. 

 
Travel 

Requirements 

 

 
Educational & 
other 
requirements 

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. 

 
HR Contact and Closing Date   

 
Nộp hồ sơ qua email: tuyendung@carlsberg.asia 
 
Application Deadline: 20/12/2019 

 

 


