Công ty TNHH YCH PROTRADE
(LIÊN DOANH GIỮA VIỆT NAM – SINGAPORE)
Địa chỉ làm việc: Kho YCH (gần trạm thu phí cầu ông Bố, Thuận An, Bình Dương)

Nhân viên kho – Kiểm Đếm Hàng
Mô tả công việc:
Hàng nhập:

1. Kiểm đếm hàng hóa thực nhận, đảm bảo đúng số lượng, số lot và chủng loại so với chứng từ.
2.
3.

Báo cáo cho tổ trưởng/giám sát kho nếu có tình trạng bất thường;
Làm việc cùng các tài xế xe nâng đưa hàng vào đúng vị trí chỉ định;
Kiểm tra và cập nhật lại vị trí của những đơn hàng đã được tài xế xe nâng đưa vào kệ trong
ngày;

Hàng xuất:

1. Nhận chứng từ xuất hàng từ tài xế nhận hàng, tổ trưởng/ giám sát kho, bao gồm: phiếu soạn
hàng, phiếu xuất kho;

2. Làm việc cùng các tài xế xe nâng đưa hàng vào đúng vị trí chỉ định;
3. Kiểm đếm hàng hóa được đưa ra khu vực chờ xuất, đảm bảo đúng số lượng, số lot, chủng loại
so với chứng từ xuất hàng trước khi bàn giao hàng hóa cho người nhận.
4. Báo cáo cho tổ trưởng/giám sát kho nếu có tình trạng bất thường;
Chế độ & Thời Gian làm viêc
1. Thời gian làm viêc: THEO CA 8H/CA – xoay ca theo tuần & tăng ca theo yêu cầu
Ca 1: 6h-14h

Ca 2: 14h-22h

Ca 3: 22h-6h

2. Lương và chế độ:
- LCB: 5tr – 5,2tr/tháng
Phụ cấp: 900k-1,2/tháng
- Tổng thu nhập: 7,5tr-8,8tr/tháng
- Thử việc: 1 tháng
- Mọi quyền lợi, chế độ phúc lợi của Nhân viên chính thức tại YCH:
100% lương trong 1 tháng thử việc;
BHXH, BHYT, BHSK, BHTN đầy đủ theo quy định
Lương tăng ca và phụ cấp ca đêm theo luật định;
Phụ cấp sinh hoạt nhóm, quà mừng cưới, sinh nhật, sinh con, trung thu,… các phúc lợi khác
từ công đoàn cơ sở…;

Nhân viên Lái Xe Nâng Cao (Reach Truck)
Mô tả công việc:
1. Xếp hàng vào lô / lấy hàng ra khu vực chờ theo chỉ định;
2. Tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc an toàn khi vận hành xe nâng; đảm bảo đúng tiến độ công việc
được giao;
3. Tuân thủ các nguyên tắc hoạt động khác trong kho, các nội quy lao động, an toàn của Công ty;
4. Tham dự các hoạt động đào tạo nội bộ và bên ngoài về an toàn;
5. Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao;
Chế độ & Thời Gian làm viêc
1. Thời gian làm viêc: THEO CA 8H/CA – xoay ca theo tuần & tăng ca theo yêu cầu
Ca 1: 6h-14h

Ca 2: 14h-22h

Ca 3: 22h-6h

3. Lương và chế độ:
- LCB: 8,3tr/tháng
- Tổng thu nhập: 9,5tr – 11tr/tháng
- Thử việc: 1 tháng
- Mọi quyền lợi, chế độ phúc lợi của Nhân viên chính thức tại YCH:
100% lương trong 1 tháng thử việc;
BHXH, BHYT, BHSK, BHTN đầy đủ theo quy định
Lương tăng ca và phụ cấp ca đêm theo luật định;
Phụ cấp sinh hoạt nhóm, quà mừng cưới, sinh nhật, sinh con, trung thu,… các phúc lợi khác
từ công đoàn cơ sở…;
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