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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: 

Quản lý kho 

 
Department: 

Kho 

 
Reporting line: 

Giám đốc Logistics 

 
Number of direct 
reports: 

Báo cáo (Nguyên vật liệu, vỏ két, vỏ lon thùng giấy, phụ tùng thay thế, nhiên liệu, 
POSM, thành phẩm, an toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm và các báo cáo 
khác của bộ phận ) 

 
Base location: 

Nhà máy Phú Bài, Thừa Thiên Huế 

 

Strategic 

purpose of the 
position: 
 

• Cung cấp cho Ban điều hành những thông tin, báo cáo cần thiết của bộ phận kho 
chính xác và đúng thời hạn, giải quyết toàn bộ công việc của một quản lý Tổng 
kho có hiệu quả. 

• Kiểm tra giám sát  và điều chỉnh toàn bộ các hoạt động của bộ phận kho. 

• Tổng hợp báo cáo hàng hóa xuất nhập và tồn kho hàng tháng, quý và năm. 
• Cân đối và điều chỉnh toàn bộ hàng hóa tồn kho cuối tháng đúng thời hạn quy 

định. 
• Báo cáo các vấn đề liên quan đến bộ phận kho cho Ban giám đốc và các phòng 

ban chức năng. 

 

Core 
Responsibilities 

• Thường xuyên đi kiểm tra giám sát và thu thập thông tin về công việc hàng 
ngày của bộ phận kho. Kịp thời xử lý công việc hàng ngày của bộ phận kho. 
Training cho nhân viên bộ phận thực hiện đúng quy trình; SOP hướng dẫn thực 
hiện công việc và quản lý kho. 

• Điều chỉnh thực tế hàng tồn kho ở các kho để xuất hàng tới khách hàng thuận 
tiện và nhanh chóng. 

• Cân đối, sắp xếp lại nhân sự và phương tiện làm việc ở các kho để đảm bảo hợp 

lý và phù hợp với công việc hiện tại của các kho. 
• Thường xuyên kiểm tra các loại sổ sách ghi chép xuất nhập hàng hóa ở các kho, 

kịp thời hướng dẫn và điều chỉnh khi cần thiết. 

• Lập và điều chỉnh báo cáo hàng tồn kho giữa thực tế và hệ thống Navi, lập báo 
cáo xuất nhập tồn kho thành phẩm hàng tháng đúng thời gian. 

• Triển khai phòng chống lụt bão trong bộ phận khi mùa mưa bão đến, kết hợp với 
phòng Mua hàng, Hành chính Công ty thuê kho bãi để chứa đựng hàng hóa khi 

cần thiết. 
• Lập kế hoạch và dự trù các khoản chi phí của bộ phận kho. 
• Lập kế hoạch saving và kiểm soát chi phí; saving của bộ phận. 
• Làm thủ tục thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến bộ phận kho. 
• Hổ trợ bộ phận Marketing và Sales theo dõi và phân bổ giải thưởng khi có các sự 

kiện bật nắp lon và chai trúng thưởng. 
• Thực hiện và giám sát việc tuân thủ các chương trình ISO trên toàn khu vực 

Kho.. 

 
Competency 

Requirements 

• Kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương 
• Có khả năng điều hành, lãnh đạo, đào tạo nhân viên. 

• Có kỹ năng làm việc nhóm tốt.  
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• Có khả năng làm việc độc lập , chịu được áp lực cao trong công việc 

 

Travel 
Requirements 

 

 

Educational & 
other 
requirements 

• Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế. logistics hoặc tương đương. 

• Tiếng Anh lưu loát. 
• Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và phần mềm quản lý kho như 

Navi 

 
HR Contact and Closing Date   

 
Nộp hồ sơ qua email: khuong.vinh@carlsberg.asia 
 
Application Deadline: 09/03/2020 

 


