
Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam – Quảng Nam hiện đang cần tuyển vị trí sau: 

We are pleased to inform you that we presently have the following position vacant: 

 

Công việc: 
 

 Tính toán chi phí sản xuất thực tế thông qua đơn đặt 

hàng sản xuất và phân tích số liệu chênh lệch (so với 

ngân sách) nhằm phản ánh hiệu quả sản xuất.  

 Kiểm soát số dư tồn kho nguyên vật liệu thô, nguyên vật 

liệu đóng gói, hóa chất và chất phụ gia; tài khoản sản 

phẩm dở dang, phụ tùng thay thế, bao gồm cả việc theo 

dõi những nguyên vật liệu hỏng đổi trả lại nhà cung cấp 

nhằm bảo đảm số liệu tồn kho được ghi sổ chính xác.  

 Phân tích chi phí sản xuất theo loại đóng gói / theo nhãn 

hiệu trên mỗi hectolit để đánh giá tính hiệu quả và điều 

chỉnh quy trình sản xuất.  

 Hàng tháng phân tích KPI sản xuất (Biến phí và định 

phí) để hỗ trợ đội ngũ sản xuất trong việc so sánh hiệu 

quả thực hiện.  

 Rà soát và phân tích định mức sản xuất trực tiếp (SDC) 

/ Giá nguyên liệu kế hoạch (SMP) để lập kế hoạch ngân 

sách đúng.  

 Đánh giá tồn kho hằng năm về thành phẩm, sản phẩm 

dở dang, nguyên vật liệu sản xuất cho mục đích kế toán 

quản trị.  

 Lập dự phòng hàng tồn kho hằng năm cho bộ phận Sản 

xuất.  

 Chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm kê tồn kho thực tế và 

kiểm kê tiền mặt, được thực hiện bởi bộ phận Tài chính 

2 lần một năm; và tiến hành kiểm tra / đề xuất về số liệu 

chênh lệch (nếu có) nhằm có biện pháp điều chỉnh phù 

hợp. 

 Điều phối việc chuẩn bị hồ sơ Kiểm toán cho tất cả các 

tài khoản. 

 Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc rà soát chi phí của 

từng bộ phận trong Công ty.  

 

Job summary:  

 

 Calculate actual production cost by work order and 

analyse the variances (compared to budget) for the 

effectiveness of production. 

 Control the stock balance of raw materials, 

packaging materials, chemical and additive 

materials, WIP accounts, spare part, which include 

the following up on damaged materials returned to 

suppliers for substitutions to ensure that stock data 

are well recorded. 

 Production cost analysis by pack types/ by brands 

on per HL basis to evaluate the efficiency and to 

adjust the production process.   

 Monthly analysis on production KPI (variable and 

fixed costs) to support the production team for 

comparing the efficiency. 

 Review and analyse SDC (standard direct cost)/ 

SMP (standard material price) for proper budget 

planning. 

 Annual stock revaluation on Finished Goods, Work 

In Progress, production material for management 

accounting system. 

 Prepare annual stock provision for Production 

section. 

 In charge of conducting physical stock & cash count 

being executed by Finance Dept. twice per year & 

performing the investigation / recommendations on 

the variances for stock adjustment. 

 Coordinator in preparing Audit files on all accounts. 

 Assisting Chief Accountant in reviewing expenses of 

the sections in the company. 

Nhân viên phụ trách Kế toán – Chi phí Accounts Officer - Costing 



Nếu Bạn hoặc Người quen của bạn quan tâm và đáp ứng yêu cầu của vị trí trên vui lòng gởi hồ sơ về Phòng Nhân 

Sự (Chị Xuân Nhung) tại Công Ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam – Quảng Nam, Lô số 2, Khu CN Điện 

Nam – Điên Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam hoặc qua email: 

lethixuan.nhung@heineken.com hạn chót ngày 15/01/2018. 

Those who meet the above requirements and are interested in the position are welcomed to write-in to the Human 

Resources Department (Ms. Xuan Nhung) in HEINEKEN Viet Nam Brewery – Quang Nam, Lot No.2, Dien Nam – 

Dien Ngoc IZ, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam or through email: lethixuan.nhung@heineken.com with 

a deadline of 15th Jan, 2018. 

LUU THI HONG TRANG 

HRBP Supply Chain Central 

Qualification & Work Experience: 

 University graduate in Financing and Accounting.  

 Knowledge of International Accounting system. 

 At least 3 year relevant experience in foreign 

invested companies. 

 Good analytical thinking. 

 High responsibility, focus on details & accuracy.   

 Conversant in spoken and writing English skill. 

 Work well in Microsoft Office, particularly Excel and 

accounting software. 

Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Tài chính - Kế toán.   

 Có kiến thức về hệ thống Kế toán Quốc tế. 

 Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm liên quan tại công ty có 

vốn đầu tư nước ngoài.  

 Tư duy phân tích tốt. 

 Có tinh thần trách nhiệm cao, tính chi tiết và chính xác.  

 Thông thạo kỹ năng nói và viết trong tiếng Anh.  

 Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt Excel và phần 

mềm kế toán.  
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