Nhân Viên Kế Hoạch - Production Planning Staff (3 Người)
Recruitment Information
Job Code:
Location:
Salary:
Career level:
Age:

Agreement
Experienced (Non - Manager)
23 - 35Age

Industry:
Type of
contract:
Type of job:
Qualification:
Other extras:

Thu mua / Vật tư
Permanent Employee
Full Time
Bachelor

Company Description
Với 100% vốn đầu tư từ Tập Đoàn NOK (Nhật Bản), CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NOK là một trong những nhà sản xuất
các loại sản phẩm Phốt chặn kín (Oil Seals) và Roon cao su (O-Rings) hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp cho các
ngành công nghiệp ôtô, xe máy và các thiết bị động cơ chính xác khác. Hiện nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Amata Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai, với diện tích gần 10 hecta và hơn 1,700 nhân viên.

Job description
- Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi việc thực hiện kế hoạch và tính hiệu quả.
- Đảm bảo hàng nhập kho đúng hạn và thời hạn giao hàng
- Quản lý các đơn hàng và tiến độ sản xuất, đáp ứng đơn hàng theo yêu cầu
- Theo dõi tồn kho, làm PO đặt hàng
- Xác nhận lịch sản xuất và lịch giao hàng
- Cập nhật dữ liệu Master khi có thay đổi
- Thực hiện các công việc liên quan khác.

Skills required
- Thành thạo vi tính văn phòng, cẩn thận
- Tiếng Anh lưu loát
- Có khả năng tính toán số liệu và đảm bảo tính chính xác cao
- Có khả năng phân tích đơn hàng
- Có khả năng thích ứng với sự thay đổi
- Có khả năng trình bày.

Other Information
Probation time

Working time

thứ 2 ~ thứ 7

Working
experience

2 year(s)

Training

Có cơ hội đào tạo kỹ năng liên quan.

opportunities
Colleagues

Năng động

Annual leave

- nghỉ 02 thứ 7 / tháng - Được nghỉ lễ, tết theo luật định

Benefits

- Được tham gia các chế độ BHYT - BHXH - BHTN - Phụ cấp chuyên cần. - Thưởng các ngày lể - Có xe
đưa rước từ TP HCM - Sinh nhật hàng tháng cho nhân viên. - ngày hội gia đình hàng năm

Contact Information
Please login to view contact information of employer.
If you do not have account, Click here to register.

