
 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU 
CẦU VỀ CHUYÊN MÔN 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

Số hiệu: MTCV-QLSX 
Lần ban hành: 01 
Ngày ban hành: 01/10/2016 
Trang:  1  

Chức danh Quản lý sản xuất 
Bộ phận Nhà máy sản xuất 
Mã nhân viên  
Người quản lý trực tiếp Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách SX  
Người quản lý gián tiếp  Tổng Giám Đốc 
Yêu cầu công việc Theo mô tả bên dưới 
 

1. Nhiệm vụ: 
 

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động tại Nhà máy sản xuất của Công ty; 

- Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng 
theo tiêu chuẩn; tổ chức mặt bằng sản xuất hợp lý, khoa học, thuận tiện và ổn định, hiệu quả cao;  

- Lập kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch sản xuất, có biện pháp theo dõi và giải pháp phù hợp để đảm 
bảo các bộ phận thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch sản xuất; 

- Xây dựng định mức sản xuất, nhân sự cho từng tổ, từng bộ phận, kiểm soát chi phí giá thành sản phẩm; 

- Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà máy;  

- Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.  

- Thực hiện tốt các nội qui của Công ty về công tác an toàn lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ 
sinh công nghiệp; 

- Tham mưu với BGĐ, xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của nhà máy theo các chương trình ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn, đề xuất phương án cải tiến nâng cấp các trang thiết bị máy móc; 

- Xây dựng hệ thống Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn 5S; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; 

- Đánh giá kết quả thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất của nhà máy định kỳ theo tháng, quý, năm;  

- Báo cáo công việc cho Ban Tổng Giám đốc Công ty định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;  

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của nhà máy;  

- Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc; 

- Chi tiết công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 
 

2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng : 
 

- Trình độ: Đại hoc 

- Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp 

- Kinh nghiệm : Không cần kinh nghiệm 

- Trình độ vi tính : Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kiến thức về mạng vi tính và internet 

- Làm việc độc lập, nhiệt tình, năng động, nhạy bén trong công việc và chịu được áp lực; 

- Có năng lực tư duy tổng hợp và có hệ thống. 

3. Yêu cầu độ tuổi, giới tính: Nam/Nữ từ 23 tuổi -> 35 tuổi. 
 

4. Mức lương: Thỏa thuận 

5. Hồ sơ dự tuyển: 

- Đơn xin việc; 
- Sơ yếu lí lịch;  
- Xác nhận hạnh kiểm; 
- Chứng nhận sức khỏe; 
- CMND, Hộ khẩu; 
- Bằng cấp chuyên môn 


