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  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

  Nhân viên QC  

  MỤC TIÊU 

- Có được việc làm ổn định,được  làm việc trong môi trường năng động và chuyên 

nghiệp. 

- Phát triển kỹ năng ,tích lũy kinh nghiệm,nâng cao hiểu biết chuyên môn. 

- Trở thành một thành viên gắn bó lâu dài với công ty. 

   TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT 

CÔNG NGHIỆP THÁI 

NGUYÊN 

- Chuyên ngành:Cơ khí chế tạo máy 

- Hình thức đạo tạo : chính quy 

- Thời gian tốt nghiệp: tháng 08 năm 2016 

- Xếp loại tốt nghiệp:Trung bình 

  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

 

- Làm việc tại Công ty TNHH INTOPS Việt Nam :chuyên sản xuất vỏ điện thoại 

di động  

            ( Địa chỉ: KCN Yên Phong - Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh) 

- Chức vụ: Nhân viên cấp 1 

- Thời gian làm việc :từ 08/2017 đến  03/2021 

- Vị trí kinh nghiệm làm việc:  tại phòng Coating và phòng CNC 



 

Có kinh nghiệm quản lý chất lượng các model nhựa :  

Rear:J737,J600…. 

Front: A102D ,A102DU ,A315,A415,A515,A525… 

T395 cap,T395 spen, R170 

   1.Quản lý  chất lượng IQC bộ phận Coating  Intops: 2 năm  

 Công việc phụ trách hàng ngày:  

- Nhập input nguyên liệu phôi đầu vào và quản lý tồn kho đầu vào  . 

- Quản lý và sắp xếp nhân lực làm việc  kiểm tra IQC chuẩn bị nguyên liệu đầu 

vào cung cấp cho line sơn sản xuất. 

- Nhập dữ liệu data kiểm tra IQC  và quản lý phiếu input,phiếu trả NG. 

- Làm việc với vendor cung ứng (vendor injection và vendor mài  ) khi có vấn đề 

về chất lượng và kế hoạch input phôi. 

   2.Quản lý chất lượng QC (IQC+PQC+OQC) bộ phân CNC Intops : 1,5 năm 

 Công việc phụ trách hàng ngày:  

-  Quản lý và sắp xếp nhân lực làm việc các công đoạn  IQC,PQC,OQC đảm bảo 

kế hoạch sản xuất hàng ngày. 

- Báo cáo tình hình sản xuất,tỉ lệ lỗi công đoạn,tìm hiểu đưa ra nguyên nhân và đối 

sách cải tiến để giảm chi phí thiệt hại . 

- Phân tích,xác nhận,xử lý bất thường đối với sản phẩm. 

- Theo dõi và check lại kích thước với nhân viên đo 3D ,high gate ( đầu,giữa ,cuối) 

nếu phát sinh lỗi báo cho kỹ thuật kiểm tra và cùng xử lý. 

 



 

 

 

 

- Đào tạo công nhân viên PQC kiểm tra JIG Go No,thước panme ,đo high gate. 

- Đào tạo công nhân viên OQC kiểm tra,kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra 

trước khi xuất hàng đi. 

- Họp thông báo với các bên liên quan phân tích nguyên nhân và biện pháp xử lý 

đối với hàng bị trả lại,hàng RMA. 

- Làm data theo dõi lỗi công đoạn IQC,PQC,OQC  ,bản hướng dẫn tiêu chuẩn 

kiểm tra . 

- Làm đối sách cải tiến kiểm soát lỗi khi phát sinh lỗi bên khách hàng. 

- Quản lý tồn kho hàng trong khu vực quản lý . 

KỸ NĂNG LÀM VIỆC 

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office  và  biết sử dụng ERP. 

- Có kỹ năng quản lý nhân lực tốt. 

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, sẵn sàng học hỏi bổ sung thêm kỹ năng 

kiến thức để phục vụ công việc.( Có khả năng làm việc theo ca) 

SỞ THÍCH 

- Tìm hiểu các thiệt bị thông minh,các sản phẩm về công nghệ. 

- Thể thao yêu thích :Đá bóng,nghe nhạc và tham gia các hoạt động nghệ thuật 

công ty. 



Mong muốn: 

   Được trở thành nhân viên chính thức của Quý công ty để tôi có cơ hội làm việc 

trong môi trường năng động ,chuyên nghiệp hiện đại.Đây là một cơ hội để bản thân  

tôi có thể vận dụng  tốt kiến thức đã được học tập trên ghế nhà trường cùng những 

kinh nghiệm tích lỹ được trước đó vận dụng vào công việc đồng thời góp phần vào 

sự phát triển của quý công ty. 

Tôi xin chân thành cảm ơn !                             

                                              Bắc Ninh,ngày 01 tháng 04 năm 2021 

                                     Người ứng tuyển: 

                                       ĐOÀN ĐẮC TRÁNG 


