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1. FUNCTION / CHỨC NĂNG. 

- He is the coordinator of all warehousing/transporting activities. / Điều phối các họat động kho và vận tải 

- He is charge of guiding his subordinates to obey Company policy./ Đảm bảo nhân viên làm việc đúng quy 
định công ty 

- Warehouse team members training and motivation are parts of his function./ Đào tạo, đôn đốc cấp dưới 
thực hiện công việc 

- Problem solving and continuous improvement are parts of his daily task./ Giải quyết các vấn đề phát sinh, 
cải thiện quy trình là nhiệm vụ thường xuyên 

- He will report to Purchase manager to secure inventory level in complying with our needs./ Kết hợp quản lý 
mua hàng đảm bảo tồn kho theo nhu cầu. 

- He is in charge of FIFO operation/ Quản lý họat động FIFO 

2. ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ) 

- Contribute to the success of the whole department/ Góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ của bộ phận 

3. RESPONSIBILITY AND TASK / TRÁCH NHIỆM VÀ PHẬN SỰ 

Warehousing / Kho vận 

• Ensure proper & safety warehousing activities/ Đảm bảo họat động kho thực hiện đúng quy trình và an 
toàn. 

• Secure fire-prevention/ Đảm bảo các biện pháp PCCC được thực hiện 

• Ensure warehouse cleanness and organizations./ Đảm bảo khu vực kho sạch sẽ, gọn gàng. 

• Ensure the reception & delivery of products in compliance with process and requirement/ Đảm bảo hoạt 
động giao nhận chính xác với quy trình, hay yêu cầu. 

• Managing of splitting, packing and labelling / Quản lý việc tách hàng, việc đóng gói và dán tem nhãn 

• Support the Dept head to analyse and set warehouse in most optimizing condition/ Phân tích thiết lập 
không gian lưu kho tối ưu nhất 

• Ensure on time operations with KPI & ERP data entry./ Đảm bảo họat động nhập xuất theo KPI, dữ liệu 
cập nhật kịp thời 

✓ Optimize handling volume/ Tối ưu việc thực hiện công việc hiệu quả 

✓ Coordinate and Optimize truck using/ Tối ưu việc điều động vận tải 

3.1. Control and define stock / Giám sát và thiết lập tồn kho 

• Ensure items availability./ Đảm bảo linh kện sẵn sàng 

• Ensure correct stock levels. / Đảm bảo định mức tồn chính xác 

• Ensure ERP system update . / Đảm bảo hệ thống được cập nhật 

3.2. Inventory/ Tồn kho 

• Ensure inventory accuracy. / Đảm bảo tồn chính xác 

• Managing useless stocks./ Quản lý các hàng lỗi thời 

✓ Optimize inventory accuracy/ Đảm bảo tồn chính xác 

✓ Optimize storage volume./ Tối ưu không gian kho 
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3.3. Others/ Công việc khác 

• Carry out other tasks as assigned. / Thực hiện các công việc khác khi được giao phó.  

• Honest and responsible to job position and organization. Good attitude toward solving difficulty of job/ 
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực với vị trí công việc và tổ chức,Có thái độ tích cực để giải quyết khó 
khăn trong công việc 

• Courteous, polite in communication with colleages,customers, suppliers/ Nhã nhặn, lịch sự, vui vẻ trong 
giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp 

• Timely solve abnormal issues that may affect the safety and security of goods and people (fire, loss, 
thief, damage, etc…) or report to upper level immediately if the issue is out of control/ Phải kịp thời xử lý 
vấn đề bất thường ảnh hưởng đến an toàn hàng hoá, con người (cháy nổ, thất thoát, mất cắp, hư 
hỏng,vv…) hoặc thông báo ngay cho cấp trên nếu vấn đề phát sinh nằm ngoài khả năng giải quyết 

 

4.    MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCE/ QUẢN LÝ NHÂN SỰ  

4.1.  Reporting/ Kênh báo cáo 

 
✓ First report to Warehouse Manager/ Báo cáo đầu tiên cho Quản lý Kho vận 
✓ Second report  to General Manager or HR Manager if first report cannot be done/ Hoặc báo cáo cho 

Tổng giám đốc/ Trưởng phòng Nhân sự nếu báo cáo đầu tiên không thực hiện được 

  4.2.  Quantity and type of position to manage / Số lượng và loại hình vị trí quản lý 
           Number of the subordinates: / số người cấp dưới: 14 

Type of jobs: / Loại nghề nghiệp:   A little qualified / Công nhân 

 Technicians / Kỹ thuật viên 

 Engineers / Kỹ sư 

 Specialist / Chuyên viên 

 Managers / Quản lý 
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