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Số lượng cần tuyển 1 

Mô tả công việc 

• Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân 

viên trong xưởng theo từng mảng công việc cụ thể; 

• Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong 

xưởng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc; 

• Xây dựng các quy trình vận hành, hệ thống quản lý chất lượng của 

xưởng; 

• Đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc, đảm bảo tuân 

thủ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; 

• Tổng hợp nhu cầu từ bộ phận bếp, các đơn vị thành viên tập đoàn, 
lập kế hoạch sản xuất theo tháng/ tuần/ngày và triển khai sản xuất; 

• Kiểm soát định mức hao hụt trong quá trình sản xuất; 

• Nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện 

có; 

• Xử lý các sự cố phát sinh trong ca sản xuất; 

• Nghiên cứu, hướng dẫn cài đặt các thông số kỹ thuật trong quá 

trình vận hành thiết bị. 
• Báo cáo sản lượng sản xuất được theo quy định; 

• Báo cáo tình hình thực hiện công việc được giao định kỳ; 

• Báo cáo đánh giá các rủi ro phát hiện trong quá trình làm việc. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 40 

Ngoại hình  

Trình độ 
chuyên môn 

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Công nghệ 
thực phẩm, sinh học, cơ khí 

Kỹ năng 

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong ngành sản 
xuất thực phẩm, quản lý chất lượng; 

• Am hiểu về hệ thống dây chuyền sản xuất thực 
phẩm và quy định liên quan; 

• Kỹ năng phân công công việc, quản lý tốt. 
Tính cách • Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc. 

 


