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NHÂN VIÊN CHẤT XẾP HÀNH LÝ – LOADING STAFF

Vị trí công tác - Position
Phòng ban - Dept.
Địa điểm - Location

Trung tâm PVMĐ Đà Nẵng – Da Nang Station
Sân bay Đà Nẵng – Da Nang Airport

Báo cáo/Reports to

Trưởng ca chất xếp - Loading Supervisor

Tóm tắt vị trí
Job summary
Include 1-3 sentences
outlining primary purpose –
why does the role exist?

Bốc xếp hành lý, hàng hóa tại băng chuyền hành lý và tại sân đỗ đảm bảo
phục vụ chuyến bay đạt tiêu chuẩn đặt ra, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách
hàng.
Handle, load baggage & cargo at baggage sorting areas, and bay; ensure
the compliance of work standards, handling procedures and meet
customers’ requirements
Trách nhiệm và nhiệm vụ I. Nhiệm vu và trách nhiệm chung:
Responsibilities and
 Tuân thủ qui định về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
accountabilities
Comply with occupational hygiene and safety regulations in the workplace
For what decisions is this
 Thực hiện công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và đề xuất
role responsible?
For what budget, revenue or
các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ
other financial measures is
Perform the work in accordance with assigned duties and propose
this role responsible, either
measures to improve service quality
directly or indirectly?
 Nắm vững và thực hiện nhiều qui trình phân loại hành lý
Understand and well apply many baggage sorting procedures
 Thực hiện những công việc khác do cấp trên giao.
Perform other tasks as assigned by Supervisor.
II. Chuyến bay đi:
Departure fights
 Bốc xếp hành lý tại băng chuyền hành lý, phân loại hành lý, bốc xếp hành
lý lên thùng container/dolly.
Load and handle baggage at conveyer bell; sort out and load baggage
from conveyer bell onto container/dolly at departure terminal
 Bốc xếp hành lý từ thùng container/dolly lên hầm hàng máy bay
Load and handle baggage from container/dolly to the aircraft cargo hold
 Bốc xếp hàng hóa từ xe chở hàng hóa lên hầm hàng máy bay
Load and handle cargo from dolly to the aircraft cargo hold
III. Chuyến bay đến
Arrival flights
 Bốc xếp hành lý từ thùng container/dolly xuống băng chuyền trả hành lý
tại nhà ga
Unload and handle baggage from container/ dolly to conveyer bell at the
arrival terminal.
 Bốc xếp hàng hóa từ hầm hàng máy bay xuống xe chở hàng hóa
Unload and handle cargo from aircraft cargo hold to dolly

Quan hệ trong công việc
Business relationship
With whom does this role
interact? List the titles and
departments/ organisations.

Phẩm chất cá nhân
Personal Specifications

















Kiến thức, kỹ năng và
kinh nghiệm
Knowledge, Skills and
Experience











Nội bộ: Các bộ phận lái xe, tài liệu, trực ban, cung ứng – vệ sinh máy bay,
phục vụ hành khách
Internal: Driving division, loading, manager on duty, catering & cleaing,
customer services…
Bên ngoài: Hành khách
External: Passengers

Sức khỏe tốt có thể làm việc trong môi trường nóng và ô nhiễm ở sân đỗ
Good health, enable to work in hot and noisy environment at ramp
Làm việc trong môi trường áp lực
Be able to work under pressure
Không có khuyết tật về hình thể; không liên quan đến ma túy.
Have no physical disability; free from use of illegal drugs
Sẵn sàng làm việc theo ca và làm đêm
Willing to work by shift & night.
Cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao
Careful & high responsible
Có tinh thần đồng đội và làm việc theo nhóm.
Be able to work in team/group, team work
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại sân đỗ
Priority for candidate has ramp’s experiences
Tốt nghiệp trung hoc phổ thông
Graduated from high school
Tiếng Anh giao tiếp
English: Basic communication
Tuổi: trên 18-30 tuổi
Age 18-30 years old
Chiều cao: từ 1m65- 1m80
Height: from 1,65m- 1,80 m
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Chất xếp – Đà Nẵng”.

