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TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC
1/ NHIỆM VỤ
1. Theo dõi quá trình sản xuất:
- Kiểm tra cân, đổ tay.
- Kiểm tra xuất cám hồi.
- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất.
- Kiểm tra công thức cám thành phẩm trước khi đưa vào sản xuất.
2. Kiểm tra xuất nhập tồn micro : số lot, ngày cân… với bộ phận kho hàng ngày.
3. Kiểm tra vệ sinh khu vực chuẩn bị, kho và nơi đổ micro, đổ tay.
4. Lấy mẫu các loại nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất gửi NIR hàng ngày.
5. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguyên nhân dẫn đến sản phẩm bị lỗi.
6. Báo cáo hàng ngày phải ghi rõ ràng và đầy đủ thông tin, lưu báo cáo đúng quy định.
2/ QUYỀN HẠN
1. Báo cho sản xuất các lỗi của cám thành phẩm.
2. Thông báo các vấn đề sản xuất tới nhân viên QLCL sản xuất, trưởng phòng QLCL.
3/ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH
1. Học vấn: Trung cấp trở lên.
2. Chuyên ngành: Ưu tiên một số chuyên như ngành hóa, sinh, thực phẩm, nông/lâm/ngư
nghiệp, môi trường…
3. Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm.
4. Tin học: Văn phòng.
5. Giới tính: Nam
6. Kỹ năng khác: Trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc, hiểu biết về hệ
thống sản xuất, giao tiếp, hòa đồng, xử lý tình huống, …
4/ THỜI GIAN LÀM VIỆC
Làm việc theo ca, nghỉ Chủ nhật, Lễ tết:
(Ca theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận)
5/ MỨC LƢƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
a. Mức lƣơng: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
b. Chế độ đãi ngộ
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật và qui định của Công ty
- Chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo hiệu quả công việc
- Chế độ đãi ngộ tốt
- Chế độ cơm giữa ca
- Chế độ đãi ngộ: Đào tạo thường niên và du lịch
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao,…
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6/ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
Công ty CP Anova feed-chi nhánh Hải Phòng
Địa chỉ: Cụm CN Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
7/ LIÊN HỆ
Mr. Nguyễn Đức Huy - phụ trách tuyển dụng
Email: huy.nguyenduc@anovafeed.vn
Số điện thoại: 0313.742.756 – 0934.305.444
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