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1. FUNCTION / CHỨC VỤ
•
•
•
•
•

quá trình Ép nhựa mới
Optimize current process,/ Tối đa hoá quá trình ép nhựa hiện tại
Support production team with expertise,/ Hỗ trợ đội ngũ sản xuất và chuyên gia
Set up reliable process and control,/ Xây dựng quá trình điều khiển đảm bảo và đáng tin cậy.
Continuous improvement,/ Tiếp tục cải thiện tốt hơn
Implement new injection process/ Thực hiện

2. ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)
2.1: New Project/ Dự án mới:
•
•
•

Mold Design verification,/ Kiểm tra thiết kế khuôn
Injection Process definition,/ Mô tả quá trình ép nhựa
Molds/Material accreditation,/ Cấp phép chất liệu/ khuôn

2.2: Continuous Improvement/ Tiếp tục cải tiến
•
•
•

Optimize injection process/ Tối đa hoá quá trình ép nhựa
Define tooling improvement/ Xác định cải thiện công cụ
Define peripheric improvement/ Xác định cải tiến ngoại vi

2.3: Production Support/ Hỗ trợ nhóm sản xuất:

•
•
•

Provide Trouble shooting / Cho lời khuyên xử lí sự cố
Provide Expertise on issues/ Cho lời khuyên chuyên môn
Provide training/ Cho lời khuyên về đào tạo/ huấn luyện.

vào giải quyết vấn đề

3. RESPONSIBILITY AND TASK / TRÁCH NHIỆM VÀ PHẬN SỰ
3.1: New Project/ Dự án mới:
• Ensure Mold design match with Siamp Standard/

•
•

Đảm bảo thiết kế Khuôn phù hợp với tiêu chuẩn

Siamp
Ensure Injection Process stable and reliable/ Đảm bảo quá trình Ép nhựa đảm bảo
Ensure Mold and Material are adapted/ Đảm bảo Khuôn và Chất liệu vừa vặn

3.2: Continuous Improvement/ Tiếp tục cải tiến
• Ensure Injection Process optimized/ Đảm bảo tối đa hoá quá trình Ép nhựa
• Ensure reliable tooling/ Đảm bảo công cụ đáng tin cậy
• Ensure reliable peripheric equipment/ Đảm bảo thiết bị ngoại vi đáng tin cậy
• Ensure clean and organized environment/ Đảm bảo môi trường làm việc sạch

và ổn định

sẽ và có tổ chức.

3.1: Production Support:
• Ensure Technical support to production team/ Đảm bảo hỗ trợ kĩ thuật tới nhóm sản xuất.
• Ensure support on trouble shooting/ Đảm bảo hỗ trợ vào việc xử lí sự cố
• Ensure team well train on all injection processes/ Đảm bảo huấn luyện tốt tới nhóm về tất cả quá trình

Ép nhựa
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Ensure Safe Working Practice/ Đảm

•

4.
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bảo thực hiện công việc an toàn lao động

Management of human resources / QUẢN LÝ NHÂN SỰ

(Appoint the role and responsibility of the person in the management of human resources / Bổ nhiệm một người với vai trò và trách nhiệm trong vị trí
quản lý nhân sự)

Quantity and type of position to manage / Số lượng và loại hình vị trí quản lý

4.1

(Describe the number of the subordinates as well as their job / Ghi ra số người dưới quyền và công việc của họ)

Number of the subordinates: / số người cấp dưới: 0
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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