QUẢN LÝ SẢN XUẤT (Nam)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý bộ phận KCS, huấn luyện nhân viên KCS, giám sát và đảm nhận các công việc
về kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao hàng
- Tạo dựng, bổ sung và sửa đổi hướng dẫn SX, Quy trình KT chất lượng SP, tài liệu mô
tả sản phẩm
- Làm cầu nối giữa phòng KD và bộ phận sản xuất để theo dõi đơn hàng
- Hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện các chương trình khuyến mãi tiếp thị, làm các
nghiên cứu thị trường, SEO
- Phân tích dự báo doanh số và từ đó đưa ra đơn đặt hàng SX
- Kiểm tra, điều tra các vấn đề liên quan đến chất lượng và có hành động sửa chữa
nhanh chóng.
- Làm việc trực tiếp dưới sự điều hành của GĐ KD và Marketing
- Các chi tiết khác sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn
Trình độ / Kỹ năng / Kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp ĐH
- Có khả năng viết và nói tiếng Anh thành thạo
- Sử dụng thanh thạo vi tính
- Có it nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực SX
- Ưu tiên cho người có kinh nghiệm hoặc nền tảng về chuyên ngành Kiểm tra Chất
lượng
- Có kinh nghiệm về sales cũng là một lợi thế
- Ưu tiên cho người ở Q.9, Thủ Đức, Dĩ An – Bình Dương
Công ty chúng tôi là công ty có vốn đầu tư từ Anh Quốc và xưởng sản xuất tại HCM Việt Nam
từ năm 2003 với hơn 50 nhân viên. Chúng tôi sản xuất đồ chơi xe hơi, phụ tùng xe hơi và phục
chế xe cổ, tất cả đều xuất khẩu đi Châu Âu và Mỹ.
Chúng tôi sẽ cho bạn:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, .
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.
Lương theo thoả thuận và các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác.
Bao cơm trưa, thưởng theo năng suất công việc.
Phụ cấp chuyên cần, lương tháng 13, nghỉ mát thường niên theo quy định của Công ty.
Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định 8h/ngày. T2- T7.
Địa chỉ Cty: 23A/4 KP Hiệp Thắng, P Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương - Gần Suối Tiên
Email: huong@groupharrington.com, 0914977187

