
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
Quản lý sản xuất, thiết kế cơ khí

 0982550760  nhtruongctm8@yahoo.com

 Ngõ 8 Nguyễn Khắc Nhu, Bac Giang City, Bac Giang, Vietnam

Gender : Male
Birthday : 27/02/1982
Marital status : Married
Nationality : Vietnamese
Country : Vietnam
Address : Ngõ 8 Nguyễn Khắc Nhu, Bac Giang City, Bac Giang, Vietnam

Level : Manager
Salary : 800 - 1.000 USD
Job type : Full t ime
Industry : Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process, Maintenance
Location : Bac Giang, Bac Ninh - Bac Ninh City

Hoàn thành công việc được cấp trên giao phó đúng kế hoạch đề ra.

6/2019 - Now : Phó Phòng quản lý nhà máy - Hi-Q Vina.(Sản xuất các sản phẩm bằng nhựa dùng
trong lĩnh vực an toàn và chỉ dẫn giao thông).
- Đào tạo và đánh giá nhân viên. Theo dõi công nhân của nhà máy để đảm bảo công nhân đạt hiệu suất làm việc và
yêu cầu về an toàn 
- Sửa các lỗi sản phẩm: quản lý sản xuất phát hiện lỗi sản phẩm, nguyên nhân gây ra lỗi sản phẩm và giải quyết vấn đề
để khắc phục lỗi đó 
- Tổ chức cải t iến kỹ thuật và điều hành toàn bộ quá trình sản xuất 
- Phân t ích năng suất t iềm năng của các thiết bị sản xuất, và căn cứ vào t ình hình nguyên liệu lập ra kế hoạch sản xuất
ngày hoặc thay đổi kế hoạch sản xuất. 
- Tiếp nhận t in tức của phòng kinh doanh, sắp xếp kế hoạch xuất hàng 
- Sắp xếp chức vụ, công việc cho nhân viên trực thuộc và tổ chức kiểm tra tay nghề 
- Đặt ra mục t iêu chất lượng cho phòng sản xuất và phải kịp thời t iến hành đánh giá, giám sát 
- Tiếp nhận lệnh sản xuất của phòng kinh doanh, kiểm tra tồn kho, lập phiếu theo công sản xuất

1/2017 - 5/2019 : TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT (Trưởng phòng quản lý chất lượng) - DOOSUNG
MOTOR VINA (Sản xuất xe sơ mi rơ mooc)

PERSONAL PROFILE

CAREER INFORMATION

OBJECTIVES

EXPERIENCE
Year(s) of Experience: 15
Current Level: Team Leader / Supervisor



- Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất theo kế hoạch tổng. 
- Phối hợp với các phòng ban (kỹ thuật, vật tư, kinh doanh…) để hoàn thành kế hoạch sản xuất. 
- Kiểm tra chất lượng xe sơ mi rơ móoc trước khi bàn giao cho khách hàng. 
- Kiểm soát công việc tại xưởng gia công: an toàn kỹ thuật , chất  lươ ̣ng thi công, kỹ thuật  và t iến độ lắp đặt  thiết  bị
cơ khı,́ đươ ̀ng ống, thiết  bi ̣phụ trơ ̣... 
- Lập hồ sơ kiểm tra giám sát và kiểm định xe. 
- Lập kế kế hoạch gia công bên ngoài.... 
- Thực hiện công việc sửa lỗi và giải quyết  kip̣ thơ ̀i các vấn đề phát  sinh liên quan đến sự cố máy móc. 
- Điều hành công nhân thực hiện kế hoạch sản xuất , những công việc phát  sinh....

9/2011 - 12/2016 : Quản lý sản xuất. Sửa chữa bảo trì thiết bị hóa chất - TNHH MTV Phân đạm và
hóa chất hà bắc
• Từ 9/2011 đến 6/2015: Chuyên viên kỹ thuật dự án của chủ đầu tư. 
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch dự án. 
- Lập kế hoạch sản xuất sau khi xem xét điều kiện giao hàng, kế hoạch vật tư trong hợp đồng. 
- Theo dõi, quản lý t iến độ đối với công việc thiết kế, mua hàng, sản xuất theo kế hoạch sản xuất đã lập. 
- Kiểm soát  và phê duyệt  hồ sơ thiết  kế, hồ sơ dự án. 
- Kiểm soát công việc tại công trường: an toàn kỹ thuật , chất  lươ ̣ng thi công, kỹ thuật  và t iến độ lắp đặt  thiết  bị cơ
khı,́ đươ ̀ng ống, thiết  bi ̣phụ trơ ̣... 
- Kiểm soát công việc các nhà thầu phụ tại công trường: đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập ra. 
- Thanh kiểm tra hồ sơ nghiệm thu từng giai đoạn, quyết  toán và hồ sơ hoàn công công trıǹh. 
• Từ 6/2015 đến 12/2016: Trưởng ca quản lý sản xuất/ sửa chữa bảo dươ ̃ng thiết  bi.̣... 
- Lập phương án sửa chữa, bảo dươ ̃ng các thiết  bi ̣cơ khı:́ bơm, quạt , máy nén, băng t ải... 
- Vẽ shop, triển khai công việc gia công, thi công lắp đặt  các chi t iết  cơ khı.́.. 
- Lập kế hoạch mua sắm chi t iết  dự phòng, kế hoạch gia công bên ngoài.... 
- Thực hiện công việc sửa lỗi và giải quyết  kip̣ thơ ̀i các vấn đề phát  sinh liên quan đến sự cố máy móc. 
- Điều hành công nhân thực hiện kế hoạch sản xuất , những công việc phát  sinh....Kiểm soát  chất  lươ ̣ng và t iến độ
thực hiện công việc. 
- Tổng hơ ̣p biên soạn t ài liệu sử dụng thiết  bi ̣máy móc, t ài liệu an toàn, t ài liệu bảo trı ̀bảo dươ ̃ng. 
- Kiểm tra chất  lươ ̣ng hàng hoá chi t iết  máy trươ ́c khi đưa vào sử dụng...

8/2005 - 9/2011 : Trưởng phòng kết cấu - Cổ phần dịch vụ và kỹ thuật tàu thủy Việt Hàn
Thiết  kế bản vẽ hạng mục cơ khı ́vỏ t àu thuỷ, thiết  bi ̣t àu thuỷ.( Sử dụng Auto CAD, Solidwork, Execl) 
- Vẽ Shop, triển khai bản vẽ thi công. 
- Đọc bản vẽ, bóc t ách khối lươ ̣ng cho từng hạng mục. 
- Lập báo cáo, t iến độ thiết  kế và tổ chức triển khai công việc liên quan. 
- Quản lý điều hành giám sát  thi công, tư vấn thiết  kế, lập dự án, dự toán công trıǹh. 
- Chiụ trách nhiệm quản lý kỹ thuật  công trıǹh và nghiệm thu chất  lươ ̣ng thi công. 
- Lập hồ sơ thanh toán theo từng giai đoạn, quyết  toán và hoàn công.

Completion date 5-2005
Bachelor - Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tốt nghiệp Khoa Cơ Khí Chuyên Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (5/2005) 
Đạt loại Khá (7.15 )

Trưởng phòng kết cấu

Phó Giám đốc nhà máy.

SKILLS LANGUAGES

EDUCATION
Highest Degree Level: Bachelor

CAREER HIGHLIGHTS



Kỹ năng vi t ính văn phòng
Kỹ năng quản lý - Quản lý dự án
Kỹ năng quản lý - Kỹ năng giám sát
Kỹ năng giao t iếp - Kỹ năng điều phối
Thiết kế và quản lý chất lượng xe cơ giới

English - Intermediate
Japanese - Intermediate

0973020282 / huydq1982@gmail.com

Phó Giám Đốc

Công ty Dịch vụ kỹ thuật Bách Khoa

0972622906 / tuyhqn@gmail.com

Trưởng Phòng kỹ Thuật

Công ty Cổ Phần Phương Linh

REFERENCES

Đỗ Quang Huy

Nguyễn Thanh Tụ

© CareerBuilder.vn


	NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
	Quản lý sản xuất, thiết kế cơ khí
	PERSONAL PROFILE
	CAREER INFORMATION
	OBJECTIVES
	EXPERIENCE
	EDUCATION
	CAREER HIGHLIGHTS
	SKILLS
	LANGUAGES
	REFERENCES
	Đỗ Quang Huy
	Nguyễn Thanh Tụ



