
 

 

 
Mô tả công việc 

Nhân viên Chứng nhận 
nuôi trồng thủy sản 

Mã văn bản: MTCV-NVCN 
Phiên bản: 01 
Ngày phát hành: 15/06/2017 
Ngày bắt hiệu lực: 15/06/2017 
Số trang: 1/1 

 
 

 Chức vụ : Nhân viên Chứng nhận nuôi trồng thủy sản  

 Bộ phận  : Bộ phận Phát triển bền vững 

 Nơi làm việc : Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 Nhóm nhân viên : Gián tiếp 

 

BÁO CÁO CHO:   

Báo cáo trực tiếp cho:  Giám đốc Phát triển bền vững 

Báo cáo gián tiếp cho: Tổng giám đốc  

 

  CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH: 

1. Lưu giữ qui trình tài liệu và duy trì hồ sơ vùng nuôi đầy đủ, đảm bảo phù hợp với các 

tiêu chuẩn quốc tế đang áp dụng, tiêu chuẩn khách hàng và qui định ngành; 

2. Phối hợp đào tạo nhân viên, công nhân vùng nuôi về các chuyên đề theo yêu cầu 

chương trình quản lý chất lượng nuôi định kỳ; 

3. Hướng dẫn, duy trì việc giám sát vùng nuôi được vận hành theo các tiêu chuẩn đang 

áp dụng; 

4. Tham gia đánh giá nội bộ định kỳ; 

5. Tham gia kiểm tra đánh giá các vùng nuôi của công ty; 

6. Tổng hợp số liệu, thông tin liên quan cho khách hàng, cơ quan chức năng và các đơn 

vị liên quan; 

7. Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp hoặc 

Ban giám đốc. 

  CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: 

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc các 

văn bằng tương đương; 

2. Có sức khỏe, tinh thần làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc; 

3. Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công; 

4. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel); 

5. Có kinh nghiệm, Có kỹ năng giao tiếp tốt; Nói và viết tiếng Việt tốt; biết tiếng Anh là 

một lợi thế; 

6. Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến; 

7. Có sức khỏe tốt. 

                      

           

          


