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1. Quản lý hệ thống chất lượng tại Doanh nghiệp
Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng thường kỳ trong
công ty theo kế hoạch đã định, giam sátt vận hành theo hệ
thống.
- Triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu ISO 22000, BRC,
IFS nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt
động của nha may san xuat thuc pham.
- Đề xuất với Ban lãnh đạo trong hoạt động xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng của công ty như đánh giá nội bộ, cải tiến hệ
thống, các hành động khắc phục, phòng ngừa, …
- Soạn thảo, cập nhật, cải tiến các quy trình, quy chế liên quan
đến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
- Tham gia vào quá trình đán giá nội bộ và theo dõi quá trình
đánh giá nội bộ trong toàn Công ty.
- Nhận các báo cáo không phù hợp của hệ thống, theo dõi tính
hiệu quả của các hoạt động khắc phục hoặc hoạt động phòng
ngừa.
- Báo cáo việc ban hành, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
đến Ban lãnh đạo để xem xét và làm cơ sở để cải tiến chất
lượng.
- Hỗ trợ các phòng ban chỉnh sửa các tài liệu ISO
- Theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống quy trình, mẫu biểu
của các Phòng ban.
- Thực hiện việc báo cáo tuần, tháng, năm hoặc đột xuất theo
yêu cầu của Giám đốc.;
2. Làm thủ tục xuất và nhập khẩu hàng hóa: trao đổi chi
tiết khi phỏng vấn.
Số lượng cần tuyển
Quyền lợi được hưởng

1
-

Lương và khác khoản phụ cấp, thưởng theo sản phẩm và đóng
góp.
Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, y tế, phúc lợi theo quy
định;hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Được cung cấp các công cụ dụng cụ theo yêu cầu công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.

Số năm kinh nghiệm
Yêu cầu bằng cấp

Yêu cầu giới tính
Yêu cầu độ tuổi
Yêu cầu khác

Hồ sơ bao gồm
Hạn nộp hồ sơ
Hình thức nộp hồ sơ
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ
Địa chỉ liên hệ

Không
Đại học bách khoa (chuyên ngành công nghệ thực phẩm)
Đại học ngoại thường (chuyên ngành kinh tế đối ngoại)
Đại học Kinh tế quốc dân (chuyên ngành Kinh tế )
Nam/Nữ
22- 28
- Khả năng làm việc độc lập, phân tích và xử lý vấn đề, bao quát
vấn đề. Xử lý các xung đột và mâu thuẫn, trung thực, cẩn thận,
tỉ mỉ.
- Trung thực, thật thà, có trách nhiệm, làm việc kiên trì có mong
muốn làm việc lâu dài tại Công ty.
- Ưu tiên các bạn đã làm về ISO, HCCP.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Sử dụng tiếng anh tốt.
Sơ yếu lý lịch, các loại văn bằng, chứng chỉ, bản mô tả quá trình
công tác, kinh nghiệm công việc (nếu có)
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Qua email và nộp hồ sơ trực tiếp khi đến phỏng vấn
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Sơ lược về công ty
Công ty có thương hiệu trên thị trường quốc tế, hiện nay là một
trong những công ty đứng đầu về trồng trọt và chế biến thực phẩm,
thủy hải sản xuất khẩu đi các quốc gia Nhật bản, Hàn Quốc, Mỹ,
EU, Thụy Sỹ, Canada, Israel, Úc..... Công ty có các nhà máy tại
Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An.
Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC là một trong
những công ty về thực phẩm tại Việt Nam có tiêu chuẩn trong
ngành thực phẩm là BRC, IFS.
Công ty chuyên chế biến các mặt hàng nông sản, thủy sản va gia
vị.
Website
www.goc-food.com
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