CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH KHO BÃI
CHUYÊN NGHIỆP

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Sau khi hoàn tất thành công chương trình học này, học viên sẽ:
-

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý kho hàng hiệu quả.

-

Sắp xếp thứ tự kho hàng hợp lý.

-

Bảo quản tốt kho hàng.

-

Nắm rõ quy trình kiểm kê hàng hóa.

-

Thủ tục xuất nhập kho chính xác, rõ ràng.

-

Bảo đảm an toàn kho hàng, phòng chống cháy nổ.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
-

Cán bộ nhân viên đang làm công tác quản lý kho tại Doanh nghiệp

-

Thủ kho muốn học để tổ chức, quản lý nghiệp vụ kho bãi một cách khoa học.

-

Những đối tượng quan tâm đến lĩnh vực kho hàng

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
4 buổi (3 giờ/buổi)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng quan về kho hàng
-

Tầm quan trọng của công việc quản lý kho.

-

Vai trò, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của người thủ kho.

-

Yêu cầu đặc thù của quản lý kho: trung thực, cẩn thận.

-

Phân loại kho theo tính chất.

-

Các yêu cầu quản lý kho.

-

Ba tiêu chí quản lý kho

-

Các nguyên tắc vàng 5S, nguyên tắc 4 dễ, 4 không.

2. Công việc bố trí, định vị và thiết kế kho hàng
-

Bố trí, định vị và thiết kế kho hàng :

-

Các nguyên tắc bố trí kho.

-

Định vị và định lượng hàng hoá.

-

Các phương tiện tồn trữ cần phải có trong kho.

-

Các phương pháp nhận diện hàng hoá trong kho.

-

Các nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho.

3. Các nghiệp vụ quản lý kho
-

Nghiệp vụ xuất nhập hàng và bảo quản hàng hóa trong kho.

-

Các yêu cầu, nguyên tắc, quy trình trong việc xuất nhập hàng.

-

Nghiệp vụ kiểm kê hàng hoá.

-

Quy trình thực hiện kiểm tra, kiểm kê.

-

Các phương pháp kiểm đếm nhanh, chính xác và hiệu quả.

-

Nghiệp vụ hành chính, sổ sách trong kho.

-

Tổ chức thực hiện các chứng từ liên quan chính xác, khoa học.

BAN GIẢNG HUẤN

1. Ths. Nguyễn Thanh Bình
-

Giám đốc điều hành Toray Việt Nam (2012 – 2016)

-

Giám đốc nhà máy Tập đoàn Vietnam Toray Fibers (1995 – 2012)

-

Giám đốc sản xuất công ty Design International (Pháp: 1993 – 1995)

-

Trưởng phòng Kỹ Thuật công ty SP (1990 – 1993)

-

Quản Đốc nhà máy Cơ Khí Đồng Nai (1985 -1990)

2. Ths. Tạ Thị Phước Thạnh
-

Chuyên gia về quản trị.

-

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, từng tham gia tư vấn cho
nhiều tổng công ty , tập đoàn tại Việt Nam.

-

Hiện tại bà là giảng viên cao cấp cho các chương trình đào tạo về quản lý, lãnh đạo, sản
xuất, nhân sự và dịch vụ khách hàng tại các tổ chức uy tín.

