
Hà Khánh Sơn
giám sát kho  - 7 Năm Kinh Nghiệm

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Giám sát kho
công ty hanaro tns
10/2017 - 03/2022 (4 năm 6 tháng)

- Nhận kế hoạch từ khách hàng
- Đặt hàng từ nhà cung cấp
-Lên kế hoạch nhập,xuất hàng hóa
- Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện các công việc 
của bộ phận kho: bảo quản, xuất nhập hàng hóa
- Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch 
giao hàng;
- Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng
- Chịu trách nhiệm giải quyết các phát sinh trong quá trình giao nhận 
hàng.
-Đối soát sản lượng xuất nhập kho
-Báo cáo sản lượng xuất nhập kho theo ngày,tháng..

Nhân viên
công ty TNHH Cresyn Hà Nội
02/2014 - 06/2017 (3 năm 5 tháng)

Quản Lý hàng hóa xuất, nhập kho
Báo cáo hàng hóa xuất,nhập kho theo ngày,tuần,tháng
Làm oderpackking
Tiếp nhận và xử lý các phát sinh liên quan đến xuất ,nhập hàng hóa
Lên kế hoạch kiểm kê theo ngày, tuần, tháng
Quản lý nhân sự trong kho

HỌC VẤN

Sư Phạm
Cao đẳng - Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh
09/2009 - 05/2012 (2 năm 9 tháng)

NGƯỜI THAM KHẢO

La Thanh Tuấn
Trưởng kho - hanaro TNS
thanhtuan-vn@htns.com - 0916432876

THÔNG TIN CHUNG

Hà Khánh Sơn
Sinh năm 1987
Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm
Kĩ năng:: - sử dụng thành thạo tin học văn 
phòng
- có khả năng làm việc độc lâp,quản lí 
nhóm
- chịu được áp lực công việc
- thành thạo nghiệp vụ quản lí ,xuất,nhập 
hàng hóa
Mục tiêu :- mong muốn có được môi 
trường làm việc chuyên nghiệp.ổn định 
lâu dài
- mong muốn được trải nghiệm ,vượt qua 
thử thách và học hỏi kinh nghiệm làm việc 
các môi trường ,vị trí khác nhau
- sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội để phát 
triển sự nghiệp

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày sinh 04/02/1987

Quốc tịch Việt Nam

Tình trạng hôn nhânĐã kết hôn

Giới tính Nam

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh Sơ Cấp

KỸ NĂNG

Quản Lý Kho Hàng Quản Lý Nhóm

Quản Lý Nhân Viên



THÔNG TIN LIÊN HỆ

khanhsonoff@gmail.com

0384569585

Thượng Thôn Đông Tiến Yên Phong 
Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam


