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 CONFIDENTIAL 

JOB DESCRIPTION 

--------------------- 

 

VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG  

 

Báo cáo cho Tổng Giám Đốc 

Mức lương 35 - 40 triệu (gross) 

 

Website: https://dailinhgroup.vn/ 

 

Mô tả công việc 

 

1. Hoạch định chiến lược cung ứng hàng hóa; kho vận      

 Xây dựng kế hoạch quản lý nhà cung cấp.                         

 Xây dựng  kế hoạch mua hằng năm.         

 Xây dựng kế hoạch tồn kho.                                 

 Xây dựng kế hoạch logistics: Kế hoạch kho bãi, Kế hoạch vận chuyển hàng hóa.         

 Xây dựng và kiểm soát ngân sách của phòng.     

 Các kế hoạch cung ứng, kho vận  ư c giao lập  ảm bảo t nh khả thi, ph  h p. 

2. Triển khai các hoạt động cung ứng, kho vận         

 Nghiên cứu, tìm kiếm sản phẩm mới.                               

 Phân t ch  ối thủ, thị trường cung ứng.                        

 Phân loại,  ánh giá và quản lý NCC.                            

 Quản lý h p  ồng  ại l , KH mua hàng.                        

 Quản lý tồn kho,  iều phối hàng hóa theo  úng kế hoạch.                     

 Quản lý các hoạt  ộng dịch vụ kho hàng, vận chuyển hàng hóa trên toàn hệ thống          

 Các kế hoạch cung ứng, kho vận  ư c triển khai  úng KH  ư c phê duyệt.     

3. Quản lý, điều phối công việc và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong Phòng     

 Xác  ịnh nhu cầu nhân sự trong Phòng và  ề xuất Tổng Giám  ốc tuyển dụng. Tham gia 

thực hiện tuyển dụng nhân sự trong phòng theo quy trình.              

 Phân công, kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng KPI và  ánh giá kết quả thực hiện công việc của 

các thành viên trong Phòng.                                  

 Tổ chức  ào tạo, hướng dẫn nhân viên trong phòng trong các hoạt  ộng chuyên môn. 

 Đề xuất khen thưởng, kỷ luật và  ộng viên, khuyến kh ch, thúc  ẩy nhân viên trực thuộc 

thực hiện và hoàn thành công việc…       

 Nhân viên hiểu, tuân thủ  úng nội quy, kỷ luật, chế  ộ báo cáo của phòng. 

https://dailinhgroup.vn/
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 Nhân viên  ư c phân công, giao việc h p lý,  ánh giá và  ề xuất khen thưởng, xử phạt 

công bằng, khách quan  úng quy  ịnh.    

 

Yêu cầu công việc 

 

 Tốt nghiệp Đại h c trở lên chuyên ngành Ngoại thương/Kinh tế/Thương mại chuyên ngành 

thương mại quốc tế, kinh doanh quốc tế, kinh tế ngoại thương. 

 Có 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị tr  tương  ương trở lên. Ưu tiên các ứng viên có 

kinh nghiệm làm việc tại các công ty thương mại, dịch vụ bán lẻ lĩnh vực Mỹ phẩm, hóa mỹ 

phẩm. 

 Nắm vững các quy  ịnh về nhập khẩu, thuế suất, chuyên môn khác trong mua hàng nói 

chung và nhập khẩu hàng hóa nói riêng. 

 Thành thạo kỹ năng thu thập, tổng h p, phân t ch thông tin thị trường và lập báo cáo 

 Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic nhạy bén, quản trị rủi ro. 

 Có năng lực về quản lý, tổ chức,  iều hành công việc. 

 Ngoại ngữ thành thạo tiếng Anh. 

 Có trách nhiệm, nguyên tắc, chủ  ộng và bản lĩnh trong công việc. 

 

 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30), Thứ 7 (8h30 – 16h00, được nghỉ 1 ngày 

thứ 7 trong tháng 

 Địa điểm làm việc: Tầng 10 Tòa nhà Eurowindow Complex, số 27 Trần Duy Hưng, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Phúc lợi 

 

 Lương cạnh tranh có thể trả theo năng lực 

 Lương thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh 

 Tham gia  ầy  ủ chế  ộ BHXH, BHYT, BHTN 

 Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch 

 Cơ hội  ào tạo chuyên sâu 

 Du lịch, nghỉ mát hàng năm 

 

 

You are a best candidate! 

 


