
 

 

 

DEPOT MANAGER 

Điểm làm việc: TBS Logistics- Đường DT743, Tân Vạn, Bình Dương 

Thông tin công việc:  

Mô tả công việc: 

1) Quản trị bãi 

• Thiết lập và thực thi các chiến lược, quy trình hoạt động và quy chế quản lý của Bộ phận 

phù hợp với chiến lược và kế hoạch phạt triển dài hạn của Công ty, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của TBS Logistics trong hoạt động bãi và cảng cạn. 

• Đảm bảo sắp xếp hoạt động vận hành 24/7 tại khu vực bãi (Depot) và cảng cạn ( Inland 

container Depot) để tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện tại và đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

• Đại diện công ty trao đổi với các đối tác Hãng tàu và đại lý liên quan trong hoạt động vận 

hành hàng ngày cũng như triển vọng kinh doanh. 

• Thiết kế và thực thi sơ đồ kho bãi, đảm bảo không gian diện tích bãi được sử dụng tối ưu 

nhất. 

• Hợp tác cùng bộ phận phát triển kinh doanh để tìm kiếm khách hàng và cơ hội kinh doanh. 

• Đảm bảo hoạt động tuân thủ tất cả các yêu cầu và quy định pháp lý của các cơ quan chức, 

liên hệ và làm việc với các bên/cơ quan chức năng liên quan khi cần. 

 (2) Quản trị nhân sự 

• Đào tạo và xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu của đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng được chất 

lượng dịch vụ đã thảo thuận với khách hàng. 

• Đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính sẵn sàng của Bộ phận trong quá trình cung cấp dịch 

vụ. 

• Phối hợp với bộ phận nhân sự để xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự phù hợp với định 

hướng phát triển của phòng ban. 

 (3) Tài chính 

• Chịu trách nhiệm về hiệu quả kính doanh của bộ phận, kiểm soát chi phí, các khoản phải 

thu, phải trả theo đúng quy chế tài chính của công ty. 

• Lên kế hoạch, kiểm soát, định kỳ phân tích và báo cáo chi phí sửa chữa bảo dưỡng 

phương tiện, tài sản và thiết bị . 

Yêu cầu công việc: 

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên-kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực hàng hải, quản lý 

vận hành bãi, cảng  

• Có kinh nghiệm quản lý nhân sự, quản lý vận hành xuất sắc. 

• Có khả năng hiểu nhanh và phân tích vấn đề về chiều sâu 

• Có khả năng giao tiếp và phối hợp tốt.  

• Say mê, nhanh nhẹn và có trách nhiệm cao trong công việc, chính trực 

• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng thời hạn 

Quyền lợi: 

• Lương: thỏa thuận, có xe đưa rước từ TPHCM đến chỗ làm việc 

• Hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca. 



 

 

 

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. 

• Lương tháng 13 theo chính sách của công ty. 

• Du lịch nghỉ mát hàng năm. 

Liên hệ: 

Phòng HCNS, SĐT: 0274.3774.775 ext: 128 Hoặc email: tuyendung@tbslogistics.com  

 


