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FUNCTION / CHỨC VỤ
Ensure that each assembly processes are well documented, measured & optimized. As well as maintain process
times data base and follow production KPI./ Đảm bảo rằng mỗi quy trình lắp ráp đều được lập thành tài liệu, đo

lường và tối ưu hóa. Cũng như duy trì quy trình cơ sở dữ liệu và tuân theo KPI sản xuất.
In the goal of continues improvement, regularly conduct process evaluation to identify possible improvements.
Any problem met, will be object to a documented preventive action. /Trong mục tiêu tiếp tục cải tiến, thường

xuyên tiến hành đánh giá quá trình để xác định những cải tiến có khả thi. Bất kỳ vấn đề nào gặp phải, ghi lại
những vấn đề xảy ra và các hành động phòng ngừa xảy ra trong tương lai.
5S and lean manufacturing will be his strategies./ 5S và sản xuất tinh gọn sẽ là chiến lược của công ty.
Problem solving and preventive action will be part of his daily tasks./ Giải quyết và ngăn chặn các vấn đề xảy ra

hàng ngày

2.

ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)
2.1 Production Documentation/ Tài liệu sản xuất
•
Documents creations/ Khởi tạo tài liệu
•
Documents updates/ Cập nhật tài liệu
•
Documents evaluation/ Đánh giá tài liệu
2.2 Assembly processes/ Quy trình lắp ráp
•
Processes creations/ Khởi tạo quy trình
•
Processes updates/ Cập nhập quy trình
•
Processes Optimization/ Tối ưu hoá quy trình
2.3 5S & Safety
•
Lead 5S Program/ Tiên phong Chương trình 5S
•
Lead Safety Committee/ Tiên phong Đội An toàn.

3.

RESPONSIBILITY AND TASK / TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ
3.1 Production Documentation/ Tài liệu Sản xuất
•
Ensure each assembly process are documented/ Đảm bảo mỗi quy trình lắp ráp được lập thành văn

bản
•

Ensure enough documentation to guaranty respect of processes/ Đảm bảo đủ tài liệu để chắc chắn đúng

các quy trình
•

Ensure on-time creations & updates/ Đảm bảo đúng thời gian nâng cấp và khởi tạo
✓ Improve assembly documents accuracy / Cải tiến độ chính xác của tài liệu lắp ráp
✓ Improve preventive action implementation/ Cải tiến việc thực hiện hành động phòng ngừa

3.2 Assembly processes/ Quy trình lắp ráp
•
Ensure assembly process are optimal/ Đảm bảo quy trình lắp ráp là tối ưu
•
Ensure assembly process data base accuracy/ Đảm bảo độ chính xác của cơ sở dữ liệu quy trình lắp ráp
•
Ensure team training on new processes/ Đảm bảo đào tạo công nhân về các quy trình mới
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Improve assembly process reliability/ Cải thiện quá trình Lắp Ráp
Improve assembly workshop KPI/ Cải thiện KPI

3.3 5S & Safety
•
Ensure 5S program is defined and followed./ Đảm bảo chương trình 5S được xác định và tuân thủ.
•
Ensure Safety prevention in the whole factory./ Đảm bảo An toàn phòng ngừa trong toàn nhà máy.
✓ Improve 5S implementation/ Cải thiện việc thực hiện 5S
✓ Improve overall safety prevention/ Cải thiện phòng ngừa, đảm bảo an toàn lao động
Management of human resources / QUẢN LÝ NHÂN SỰ
•
4.1

Report to Manufacturing Manager

Quantity and type of position to manage / Số lượng và loại hình vị trí quản lý
Number of the subordinates: / số người cấp dưới: N/A
Type of jobs: / Loại nghề nghiệp:

A little qualified / Công nhân
Technicians / Kỹ thuật viên
Engineers / Kỹ sư
Specialist / Chuyên viên
Managers / Quản lý
Directors
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