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QUẢN ĐÔ� C KHO TỔNG

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

TRÌNH ĐỘ  HỌC VÂ� N

Kỹ sư công nghệ thực phẩm 

Nghiên cứu đề tài khoa học

Đại học Công Nghệ Sài Gòn

CÔNG TY TNHH LÁ CAM

- Xử lý các vấn đề liên quan nội bộ nhân sự và quy trình

làm việc với các BP liên quan.

- Lên kế hoạch sản xuất, vệ sinh phân xưởng. Theo dõi

phân bổ công việc đẩy nhanh tiến trình đảm bảo sản xuất.

-  Tham mưu, cải tiến quy trình làm việc, QTSX, dự án mới

với BGĐ.

-  Phối hợp, hỗ trợ các BP liên quan ( Kế toán, CSVC,..) xử

lý công việc nhanh và kịp thời.

-  Quản lý thiết bị, máy móc & lịch bảo dưỡng, sửa chữa hạ

tầng của Kho Tổng.

-  Xét duyệt đơn xin phép, xác nhận công cho nhân viên.

-  Báo cáo phát sinh tháng đến BGĐ.

-  Quản lý, điều phối hệ thống giao hàng cho các cửa hàng

Công Ty.

-  Đón tiếp, làm việc với các đoàn thanh tra.

- Chịu trách nhiệm trước BGĐ các vấn đề liên quan đến

Kho Tổng.

 QUẢN ĐÔ� C KHO TỔNG    I    08/2020 - 03/2022 

Với năng lực, kinh nghiệm hoạt động trong ngành, có cơ
hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các cấp cao đó là

vốn và động lực để tôi tiếp tục phát triển trong lĩnh vực

mình theo đuổi. Việc tự tạo cho mình cơ hội với môi

trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, gắn bó lâu dài

đối với tôi chưa bao giờ ngưng mong muốn.

mentathimen@gmail.com

Nghiên cứu tăng cường độ hoà
tan của Curcumin bằng phức hệ
nano và khảo sát hoạt tính kháng
khuẩn Nano Curcumin do TS.
Trần Quang Hiếu hướng dẫn.
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09/2014
08/ 2018

MỤC TIÊU NGHÊ�  NGHIỆP 

04/2018 
 07/2018

Nhận chứng nhận English of life  

Hoàn thành chương trình English
Reflection của Singapore
International Academic Group
- Xếp loại:  Xuất sắc



01/2016 
 03/2016

01/2015
03/2015

09/2014
08/ 2017

NGƯỜ I  THAM CHIÊ� U

HÀ NGỌC THUÝ VY

Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Lá Cam

0909 013 465

yinyin3465@gmail.com

- Kiểm tra các công đoạn hàng hoá theo quy định của

công ty.

- Kiểm tra phân loại hàng hoá, tình trạng bưu cục.

- Đề xuất biện pháp khắc phục & 7xử lý kịp thời khi gặp

sự cố.

- Báo cáo hiệu suất công việc và tình trạng bưu cục.

- Liên hệ khách hàng và phối hợp các bộ phận khác để
giải quyết khiếu nại.

 NHÂN VIÊN QC    I   07/2018 -  12/2018

CÔNG TY MTV THUẬN PHONG

- Theo dõi, đánh giá chất lượng phở, hủ tiếu, mì ăn liền.

- Lập biên bản sự cố ảnh hưởng đến CLSP.

- Đưa ra đề xuất khắc phục lỗi hỗ trợ trong QTSX.

- Phối hợp với R&D và các bộ phận liên quan mang lại

chất lượng tốt cho sản phẩm.

- Kiểm tra vệ sinh căn tin, chất lượng đầu vào, lưu mẫu

ăn căn tin.

 NHÂN VIÊN QC    I   12/2018 – 09/2019

CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU

HOẠT ĐỘNG

02/ 2022

06/2017 
 07/2017

Tham gia quán cơm tình
thương tại Đoàn xã Long Thới,
Nhà Bè

Tham gia Mùa hè xanh 2017
đội thường trực tại Vĩnh Long.

Thành viên ban tổ chức đội
hình Xuân kết nối 2016.

Tham gia Xuân tình nguyện
2015.

Thành viên đạt thành tích tiêu
biểu tại Câu lạc bộ Nữ sinh.

07/2015
07/2017

Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn
hội Khoa Công nghệ thực
phẩm.
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Phân tích & giải quyết vấn đề

Giao tiếp

Quản lý, sắp xếp thời gian

Thuyết trình 

Quản lý nhân sự

- Chuẩn bị, hoàn tất các thủ tục HSCB sản phẩm.

- Làm hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh.

- Kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra sản phẩm.

- Thanh tra, kiểm tra QTSX, quy trình vệ sinh phân xưởng.

- Nghiên cứu  và ra  mắt SP mới, cải tiến thay thế NVL.

- Đón tiếp các đoàn thanh tra.

NHÂN VIÊN QA    I    10/2019 - 08/2020


