
VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG 

❖ Mô tả công việc 

- Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của kho, giao nhận vận chuyển hàng hóa nội 

địa và hàng hóa XNK của Công ty . 

- Xây dựng mục tiêu, triển khai, giám sát thực hiện quy trình trong hoạt động kho, vận chuyển  

- Tổ chức việc thực hiện, theo dõi và chịu trách nhiệm về tính chính xác hàng hóa thành phẩm, 

bán thành phẩm , vật tư, linh kiện, nguyên phụ liệu,… cập nhật, báo cáo đúng theo qui định 

Công Ty. 

- Xây dựng, quy hoạch, cải tiến hệ thống kho của công ty phục vụ hoạt động SXKD phát triển 

liên tục bền vững . 

- Chịu trách nhiệm tổ chức nhân lực phương tiện triển khai các tác nghiệp kho luôn được duy 

trì ở mức độ tốt nhất ,điều động các phương tiện vận chuyển  

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ nội quy Công ty, đánh giá nhân sự theo 

định kỳ hàng tháng, quý 

- Đề xuất, tham mưu, hoạch định ,xây dựng đội ngũ kế thừa cho các chức danh công việc. 

- Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin  vào tự động hóa nghiệp vụ quản lý kho, 

vận chuyển , giao nhận XNK đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác quản lý  

- Tổ chức việc lưu trữ, bảo quản theo đúng qui định các chứng từ, văn bản, tài liệu, dữ liệu 

nghiệp vụ và nhân sự  

- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Tổng Quản lý / Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động của 

P.Cung ứng theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao . 

- Đảm bảo hàng hóa , tài sản, phương tiện làm việc và dịch vụ được quản lý và kiểm soát theo 

đúng quy trình , quy định của Công ty . 

- Đảm bảo cao nhất về an toàn hàng hóa , ATLĐ, phòng chống cháy nổ , bảo vệ môi trường . 

- Cam kết sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ và công việc khác theo sự phân công của Giám 

Đốc Tổng Quản lý / Tổng Giám Đốc Công ty 

– Cam kết thực hành tốt đạo đức nghề nghiệp, văn hóa Công ty 

❖ Yêu cầu 

- Trình độ văn hóa: Đại học trở lên 

- Chuyên môn: Logistics, ngành kinh tế 

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng 

- Sức khỏe: tốt 

- Phẩm chất: Có tính kỷ luật cao, có khả năng chịu được áp lực công việc. 

 Ưu tiên: 

– Kiến thức: 

+ Biết hoạch định, tổ chức, kiểm tra công việc 

+ Kinh nghiệm: Trên 5 năm quản lý kho bãi, vận chuyển, tại những Công ty sản xuất có quy mô 

trên 500 công nhân . 

+Tố chất: Có tính kỷ luật cao, trung thực, có khả năng chịu được áp lực công việc . 

+ Hiểu biết về hệ thống SAP ERP là một lợi thế 

  

❖ Hình thức ứng tuyển :  

Gửi CV trực tiếp qua mail tuyendung@century.vn  

❖ Địa chỉ làm việc: 

  Địa chỉ: Đường số 8 KCN Trảng Bàng, P.An Tịnh, TX Trảng Bàng, Tây Ninh 
 


