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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: 

 
Lotus Admin (Thời vụ 7 tháng) 

 
Department: 

Lotus 

 
Reporting line: 

Quản lý Dự án Lotus 

 
Number of direct 
reports: 

 

 

Base location: 
Hà Nội 

 
Strategic 
purpose of the 

position: 
 

Thực hiện vai trò đầu mối tổng hợp, phân tích các báo cáo, dữ liệu của dự 

án, đảm bảo hệ thống dữ liệu dự án Lotus được cập nhật, được kiểm soát & 

hỗ trợ mạnh mẽ trong việc vận hành dự án. 

 
Core 
Responsibilities 

• Thực hiện các báo cáo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) về quá trình thực 

hiện dự án, bao gồm: báo cáo biến động Nhân viên quảng bá thương hiệu, 

báo cáo tuyển dụng, báo cáo phonecheck, báo cáo dragon.... 

• Chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra các thông tin chấm công hàng tháng; 

trực tiếp tính lương, thưởng cho đội ngũ BA và BAS của cả 3 miền. 

• Là đầu mối tổng hợp & đối chiếu, kiểm tra hệ thống dữ liệu của dự án bao 

gồm dữ liệu nhân sự của BA, hợp đồng lao động, dữ liệu về sản lượng bán 

hàng hàng tháng của BA... 

• Là đầu mối gửi các báo cáo cho các bộ phận có liên quan như Sales, Trade 

MKT...theo yêu cầu của lãnh đạo. 

• Lưu trữ các văn bản, tài liệu liên quan đến dự án. 

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo. 

 
Competency 
Requirements 

• Kỹ năng làm việc với máy tính tốt, đặc biệt sử dụng thành thạo ứng dụng 

excel – Bắt buộc. 

• Kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc tốt 

• Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt 

• Vừa có khả năng làm việc độc lập, vừa có khả năng làm việc nhóm tốt 

 
Travel 
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Requirements 

 
Educational & 
other 

requirements 

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên  

 
HR Contact and Closing Date   

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

 

 


