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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

& MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Bộ phận:   Phòng Sản xuất. 

- Thời gian làm việc:  08 giờ/ ngày; 48 giờ/ tuần. 

- Địa điểm làm việc:  Bảo Lộc, Lâm Đồng. 
 

II. MÔ TẢ CHI TIẾT (JD) 
1. Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan, nhận đơn đặt hàng từ bộ phận 

kinh doanh để lập kế hoạch, lịch trình sản xuất hàng năm của HTX trình chủ tịch 
HĐQT phê duyệt. 

2. Tổ chức sản xuất trong mùa và trong năm đảm bảo đúng tiến độ, số lượng, chất 
lượng và hiệu quả sản xuất theo tiêu chuẩn HTX quy định. 

3. Lên kế hoạch về nhu cầu, điều phối và luân chuyển trang thiết bị vật tư. 

4. Tính toán đủ nhân lực và nguyên vật liệu cho ca sản xuất và lượng tồn gối đầu đủ 
cho ca sau. 

5. Đào tạo công nhân mới. 

6. Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn HTX quy định. 

7. Quản lý thu mua nguyên vật liệu. 

8. Quản lý giao hàng. 

9. Quản lý 5S tại kho, xưởng sản xuất. 

10. Đảm bảo an toàn lao động. 

11. Theo dõi, giám sát quá trình và báo cáo tiến độ sản xuất và kết quả hoạt động cho 
chủ tịch HĐQT. 

12. Đề xuất giải pháp khắc phục lỗi và cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. 

13. Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của chủ tịch Hội đồng quản trị. 

III. TIÊU CHUẨN (JS) 

14. Nam giới, có sức khỏe tốt, không có tiền sử các bệnh về xương khớp, lưng và tim. 

15. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, chăm chỉ. 

16. Có tinh thần cầu tiến, định hướng nghề nghiệp rõ ràng. 

17. Chịu được áp lực cao trong công việc. 

18. Xử lý các xung đột và mâu thuẫn phát sinh trong kho xưởng. 

19. Kỹ năng làm việc độc lập, teamwork, kỹ năng quản lý, tổ chức sắp xếp và giám sát 
công việc. 



20. Kỹ năng phân tích thao tác, lập bảng định mức nhân sự, bố trí dây chuyền sản 
suất hợp lý. 

21. Nắm vững các quy trình an toàn trong sản xuất. 

22. Hiểu và nắm vững nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ điện, máy điện 3 pha. 

23. Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, điện công nghiệp. 

24. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc. 

IV. QUYỀN LỢI 

1. Lương cơ bản: 5.000.000 VND/ tháng. 

2. Được đào tạo nghiệp vụ trong thời gian thử việc. 

3. Được tham gia chương trình trồng cây và hoạt động Quỹ Vì trẻ thơ theo sự điều 
động của cấp trên. 

4. Được cân nhắc lên vai trò giám đốc sản xuất nếu kết quả công việc đạt tối thiểu 
80% kế hoạch năm. 

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

X  

NGÔ XUÂN NGHIÊM

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Signed by: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÚC AN LÂM ĐỒNG  
 

 


