
Tuyển nhân viên kho hàng 

 

Mô tả công việc 

 Tổ chức việc nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho; 

 Điều phối nhân lực của Bộ phận Kho, thực hiện các công việc trên đạt hiệu quả cao 

nhất; 

 Đảm bảo vấn đề kho bãi cho kế hoạch nhập hàng của Công ty; 

 Tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Bộ phận Kho, phục vụ tốt kế hoạch kinh 

doanh của Công ty; 

 Quản lý, giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy chữa cháy …đảm bảo an toàn 

của hàng hóa, tài sản; 

 Thực hiện các báo cáo về số lượng hàng xuất, nhập, tồn cho Ban Giám đốc theo định 

kỳ hoặc đột xuất. 

 Tổ chức thực hiện việc giao hàng cho đối tác, khách hàng…. theo chứng từ của 

Phòng Kế toán. 

 Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng của bên nhà vận chuyển; 

 Tổ chức và chỉ đạo nhân sự thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch 

định kỳ hoặc đột xuất tại kho 

 Thực hiện báo cáo kiểm kê tài sản cho Phòng Tài chính – Kế toán Công ty. 

 

Yêu cầu công việc  

 Nam tuổi từ 28 - 35. 

 Tốt nghiệp trung cấp trở lên. 

 Có sức khỏe tốt, siêng năng, trung thực. 

 Vi tính Word, Excel, Email. 

 Có kinh nghiệm quản lý kho vận từ 3 năm trở lên. 

 Chủ động trong công việc, có khả năng quản lý con người, sắp xếp và kiểm soát hàng 

hóa tốt. 

 Ưu tiên được đào tạo nghiệp vụ về kho vận 

 

Nơi làm việc: Số 6A ngõ 331 Trần Khát Chân – Quận Hai bà trưng – Thành Phố Hà Nội 

Cấp bậc: Nhân viên 

Số lượng: 10 



Kinh nghiệm: 2 Năm 

Lương: Liên hệ, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn 

Ngành nghề: Công nghệ điện tử, thiết bị nhiếp ảnh, truyền hình  

Thời gian làm việc: từ 8h30- 18h nghỉ thứ 7 hoặc CN 

 

PHÚC LỢI 

 Bảo hiểm theo quy định nhà nước  

 Du Lịch hàng năm 

 Phụ cấp, thưởng theo từng vị trí đảm nhận 

 Thưởng lễ tết và tháng lương 13 

HƯỚNG DẪN VÀ ĐẠO TẠO NGHỀ NGHIỆP  

HỒ SƠ YÊU CẦU 

 Đơn xin việc. 

 CV 

 Sơ yếu lý lịch. 

 Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe. 

 Các bằng cấp có liên quan 


